
Tampereen Ratsastusseura - Tammerfors Ridklubb ry                 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 

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 2022 TRS:n toiminnan painopisteenä on laadukkaan kilpailutoiminnan harjoittaminen 

Tampereen alueella. Seura kehittää valmennustoimintaa ja kutsuu keskukseen ulkopuolisia 

valmentajia sekä mahdollistaa jäsenten laajemman maneesin käyttömahdollisuuden 

ratsastuskoulutoiminnan ulkopuolella. 

 

 

 

1. JÄSENISTÖ 

 

TRS:llä on tällä hetkellä 891 jäsentä, joista junioreita 309, senioreita 582 ja kunniajäseniä 17. 

Näistä 852 on naisia ja 39 miehiä. Vuonna 2022 tarjotaan edelleen seurasta aktiivisesti tietoa 

myös mahdollisille uusille jäsenille mm. nettisivuilla sekä näkymällä alan tapahtumissa.  

Avainasia seura toiminnassamme on yhteisöllisyys. Kilpailuiden ja erilaisten tapahtumien 

kautta yhteistyössä ratsastuskouluoppilaiden ja muiden jäsenten kanssa pyrimme luomaan 

harrastuksesta miellyttävän kohtaamispaikan kaikenikäisille 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: 

 

Kilpailujaosto 

seuran kilpailukalenterin suunnittelu 

toimihenkilökoulutus ja toimihenkilöiden aktivointi 

kilpailulupa koulutus ja kilpailijoiden ja huoltajien opastus 

kilpailuiden toteutus 

 

Valmennusjaosto 



seura valmennusten (koulu, este, kenttä ja vikellys) sekä muiden klinikka- ja valmennus 

tapahtumien suunnittelu ja toteutus 

 

Lännenratsastus Jaosto ”TRS Western” 

pyrkii tuomaan esille ja lisäämään lännenratsastuksen harrastusta Tampereen seudulla ja  

järjestää koulutusta ja valmennusta. Kouluttajina toimivat omat ja ulkopuoliset valmentajat ja he 

pyrkivät järjestämään lännenratsastuksen aluelupakoulutus tilaisuuden vuosittain. 

Jaosto järjestää lännenratsastus seurakilpailun ja mahdollisuuksien mukaan 

lännenratsastuskilpailuharjoituksen. Jaosto kannustaa jäseniään osallistumaan sekä omiin että 

muiden järjestämiin lännenratsastus kilpailuihin. Pyrkivät järjestämään jäsenilleen lännenratsastus 

ja hevosaiheista virkistystoimintaa ja tiedottamaan toiminnastaan nettisivujen avulla. 

 

Nuorisojaosto 

hevostaitojen koulutus yhteistyössä Niihama Riding Oy:n kanssa 

muu TRS:n nuorison yhteinen toiminta 

 

Seurajaosto 

opintomatkat alan hevostapahtumaan 

Jäsenistö voi esittää hallitukselle ajatuksia oheis toiminnasta/liikunnasta.  Seura tukee niitä 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

  Kiinteistöjaosto 

vastaa kiinteistöön liittyvien huoltotoimenpiteiden suunnittelusta ja koordinoinnista yhteistyössä 

vuokralaisen, Niihama Riding Oy:n, kanssa.  

 

Veteraanijaosto 

Veteraanijaosto kokoontuu 1-2  kertaa vuodessa, syys- ja kevätkokouksen aikoihin, 

keskustelemaan seuraa koskevista ajankohtaisista asioista. Jaosto tukee seuran ja hallituksen 

toimintaa, ottaa kantaa ja neuvoo tilanteen niin vaatiessa. Hallituksen edustaja osallistuu 

kokouksiin tarpeen mukaan. Jaosto kutsuu itse itsensä koolle. 

 

Tarvittaessa hallitus voi nimetä uusia jaostoja.  

 

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 2022 kilpailutoiminnasta on suunniteltu edellisvuoden tapaan aktiivista. 

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. Nykyisten yrittäjien kanssa vuokrasopimus jatkui 1.6.2020 



alkaen toistaiseksi voimassa olevana vuokrasopimuksena. Kiinteistön päivittäis huollosta vastaa 

vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralainen ja peruskorjauksesta seura. Hallitus nimeää 

keskuudestaan kiinteistövastaavan, joka kartoittaa ja seuraa yhdessä yrittäjän, Tomas Nymanin, 

kanssa ratsastuskeskuksen huolto- ja korjaustarpeita ja esittää korjauskohteet hallitukselle 

kuntotarkastuksen 5-vuotis- suunnitelman mukaisesti. Korjaukset suoritetaan 

kiireellisyysjärjestyksessä.  

 

Merkittävimpiä kuluja seuran toiminnassa ovat lainojen hoitokulut, ratsastuskeskuksen 

korjauskulut (rakennukset, maapohjat, ratsastuspohjat), kilpailukulut sekä seura valmennuksien 

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. Kaupungin ympäristötoimen 

edellyttämä laaja tarharemontti oli kustannuksiltaan suuri. Tarhojen parannus toteutettiin 

kokonaan lainarahalla.  

Ratsastuskeskuksen maneesien ratsastus pohjat on uusittu viime vuosina ja kentälle ja isoon 

maneesiin on rakennettu kastelujärjestelmä. Viisivuotissuunnitelmaan kuuluu myös kentän 

peruskorjaus, ja tästä pyydetään tarjouksia maanrakennus yrityksiltä yhteistyössä SRL 

kenttämestarin Ismo Lätin kanssa. Kentän peruskorjaukseen haetaan myös muita 

yhteistyötahoja ja sponsoreita. 

 

 Maneesien ja tallin ulkomaalaus sekä karsinoiden kunnostus kuuluu myös pitkän tähtäimen 

suunnitelmiin. Paloturvallisuus on viranomaisten taholta päivitetty. Kiinteistön korjauskulut ja 

huoltotoimet muodostavat vielä pari seuraavaa vuotta isoimman osan seuran kuluista. 

 

Hopoti Järjestelmän tultua käyttöön on sen kautta mahdollisuus varata maneesi uria myös arkisin 

edulliseen hintaan. Ohjeistukset löytyvät Hopotin sivuilta. Lisänä myynnissä ovat maneesi kortit, 

jotka mahdollistavat seuralaisten laajemman maneesin käyttömahdollisuuden. 

TRS tukee A-lisenssin omaavia kilpailijoita maksamalla seuran omissa kansallisen ja kv- tasojen 

kilpailuissa lähtömaksun. Seuraa edustavat kv-luvan lunastaneet saavat lisenssin palautuksen 

kahta hyväksyttyä kv-tulosta ja rahastonhoitajalle lähetettyä kuittia vastaan. Palautus pitää anoa. 

Lisänä palautuksiin kuluvana vuonna on ollut edellytys toimia seuran kilpailuissa ja tapahtumissa 

määrätyn määrän tunteja. Seura edellyttää myös tulevana vuonna samaa periaatetta palautuksissa. 

 

4. TIEDOTUSTOIMINTA 

Seuran sisäinen tiedotus keskittyy seuran internet-sivuille, jotka sisältävät kaiken tiedon 

toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Tiedotustoiminta kisoista ja valmennuksista sekä muista 

tapahtumista  keskitetään enemmän somenäkyvyyteen. Lisäksi seuralla on omat facebook-sivut, 

jossa päivitetään aktiivisesti seuran toimintaan liittyviä asioita. 

Ulkoisella tiedoituksella 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 internet sivuja. Lisäksi toimittajia kutsutaan seuran kilpailuihin ja tapahtumiin. 

Yleisötapahtumia mainostetaan omien internetsivujen lisäksi mm. Facebookissa, Aamulehden 

yleisellä Minne tänään? –palstalla. 

  



5. VARSINAINEN 

TOIMINTA 

  Harrastustoiminta 

Harrastustoiminnan tavoitteena on lisätä seuran jäsenten yhteistä toimintaa. Seura pyrkii kasvatta- 

maan hevostaitoa ja painottaa kaikessa toiminnassaan hevosen hyvinvointia. 

 

Seura kouluttaa tarvittaessa uusia kerho-ohjaajia lapsille ja nuorille. Vikellys kurssit ja 

voimistelu salivuorot ovat avoimia kaikille jäsenille ja lasten ja nuorten osallistumista niille 

tuetaan. 

 

Vuonna 2022 pyritään järjestämään jälleen jäsenille retki johonkin hevostapahtumaan ja 

illanviettoja jäsenistön esittämän halukkuuden mukaan, mikäli korona-tilanne tämän sallii. 

 

Koulukiusatuille lapsille järjestetään yhteistyössä NR:n kanssa toimintaa. 

Lapsille pidetään loma-aikoihin keppihevosen askartelu jne kursseja resurssien puitteissa. 

 

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. Seuraval- 

mennus on alku kilpailu-uralle ja junioreiden osallistumista siihen tuetaan edullisemmalla 

valmennusmaksulla. Myös kokeneemmat, jo kilpailleet ratsukot, voivat osallistua 

seuravalmennuksiin.Valmennuksissa asetetaan valmentautumisen tavoitteita ja ohjataan 

laadukkaampaan harjoitteluun. Seuran kouluratsastus valmentajana jatkaa Lassi Lehmusto ja 

estevalmennusta jatkaa Marja Tetri-Rantanen. Lisäksi haetaan ulkopuolista/sia 

estevalmentajaa/jia 2-3 kertaa per kausi. Pyritään saamaan myös pilatestunnit taas mukaan 

seuralaisille koronan niin salliessa. 

TRS on mukana vuosittain hyväntekeväisyystyössä ja mm Pelastakaa lapset ry:n kautta ja 

osallistuu mahdollisten alkeiskurssien kustannuksiin silloin kun niitä järjestetään. 

Lisäksi järjestetään kilpailulupa- ja sääntökoulutuksia. Myös erilaisia hevosalan koulutuksia ja 

klinikoita, mm. satulansovituksesta, ongelmahevosten koulutuksesta, lastauksesta ja 

kouluratsastuksen arvosteluperusteista, järjestetään. Kilpailujen järjestämisen ja toimihenkilö 

koulutuksen tarpeet kartoitetaan jäsen kyselyllä ja sen pohjalta suunnitellaan koulutustapahtumat. 

Koulutusta: kilpailujen järjestämisestä ja kilpailujen toimihenkilö- koulutusta järjestetään.  

 

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 2022 eri tasojen kilpailuja. 

Seuratasolla  (1-taso) kilpaillaan jälleen KaamosCup –sarjakilpailu, jonka nimi nykyisen 

sponsorin mukaan on Globus Cup. Sarjaan on lisätty Tampere Cup, joka kilpaillaan jo 110 cm 

tasolla. Siinä finaaliin selvinneet kilpailevat palkinnoista, jotka ovat suuruudeltaan: I 500€, II 

300€ III 200€. Tämä on myös koulupuolella heA tasolla. Tampere Cupin sponsoroi TRS. Globus 

Cupin sponsorina jatkaa 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 2022 Tampereen ratsastuskeskuksessa: 

Järjestäjät TRS 

 

 

 

13.2.    Globus Cup 1 ja Tre Cup 1 seurataso             TRS             

13.3..    Humupekka este kansallinen                    TRS         

27.3..     Koulu Spring dressage alue- ja kansallinen            TRS             

3.4.        Globus Cup 2, Tre Cup 2 seurataso                TRS      

24.4        Spring Jumping day, alue- ja kansallinen este         TRS 

28.-29.5.     Dressage Festival koulu alue- ja kansallinen            TRS 

12.6.    Kesäkisa Globus cup 3 ja tre Cup 3 seurataso        TRS 

        (tai kesäkoulu kisa seura) 

19.6.    Midsummer Jumping day Este seura- ja aluetaso         TRS 

        (Globus Cup 3, Tre Cup 3)         

6.-7.8     Summer Challenge este seurataso Globus cup 4 

        Tre Cup 4 

7.8.              Aluetaso. Henkilökohtaiset aluemestaruudet            TRS 

27.-28.8.     TRS mestaruudet seurakilpailu koulu ja este            TRS 

17.9.     Koulu seurataso                        TRS 

18.9.    Koulu aluetaso henkilökohtaiset aluemestaruudet        TRS 

                         

9.10     Este, Globus Cup ja Tre Cup finaalit                TRS 

23.10.    Autumn Dressage alue- ja kansallinen taso            TRS 

 6.11     Este, hallimestaruudet ponit, jun., lapsirats. 

        Tampereen palkinto, alue- ja kansallinen 

taso        TRS            20.11.    Seurakoulukisa                        TRS         

11.12.    Pikkujoulukisa                        TRS 

Lisäksi Niihama Riding järjestää kaudessa 4-6 harjoituskilpailut este- ja kouluratsastuksessa. 

Tampereen ratsastuskeskuksessa on myös muiden seurojen/yritysten mahdollista vuokrata tiloja 

kilpailukäyttöön.  

1. 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. KaRan kanssa yhteistyössä järjestettävät seuraeste 

valmennukset jatkuvat myös vuonna 2022. 

Kauppi-Niihama vertaissuunnitteluryhmässä tehdyt työpaja ehdotuksen Kaupin luonnonmetsän 

säilyttämiseksi ja kaikkien ulkoilijoiden käyttömahdollisuuksien kartoittaminen on tuottanut 

seuralle myös merkityt hevosreitit yleiskaavaan. Näille reiteille seuran tulee tehdä ohjeistus 

taulut kuinka kohtaat ratsukon ja kyltittää reitit. Nämä voidaan tehdä kun kaavoitus on valmis. 

 



Suomen Ratsastajainliiton kanssa käydään vuoropuhelua kilpailu järjestelmästä sekä seuran ja 

sen jäsenten toiveista ja odotuksista lajiliittoa kohtaan. Suhteita Tampereen kaupunkiin ja sen 

liikuntatoimeen vahvistetaan. Kaupunginvaltuutettuja ja virkamiehiä kutsutaan tutustumaan 

ratsastuskeskukseen ja seuran tapahtumiin. Lisäksi pidetään yllä liikuntatoimen kanssa käytyä 

keskustelua ratsastuskeskuksen kehitystarpeista ja tulevista suurtapahtumissa. Tutustutaan myös 

muihin tamperelaisiin urheiluseuroihin ja käydään keskustelua toiminnasta Tampereella 

yhteistyössä kaupungin kanssa  

 

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. 

 

Hallitus 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


