Toimintalinja 2017
Kuopion Ratsastajat ry

Yleistä toimintalinjasta
Seuran toimintalinja rakennetaan yhteistyöllä. Toimintalinja on seuran markkinointi- ja
profilointikeino, kyky erottautua muista seuroista. Toimintalinjaa on kutsuttu myös kultaisen
käytöksen käsikirjaksi. Toimintalinja antaa kuvan jäsenistölle ja ulkopuolisille, että seura on
miettinyt toimintansa arvoperusteita sekä sen tarkoitusta. Toimintalinja helpottaa ja
edesauttaa myös erilaisten tukien anomisessa. Ideana, on että toimintalinja tehdään yhdessä
jäsenistön kanssa.
Toimintalinja tarkistetaan vuosittain.
Ennen työn aloittamista miettikää seuraavia kohtia:
• Kuka toimintalinjan tekee? Kuka on vastuuhenkilö?
● Hallitus tekee yhdessä jäsenten kanssa. Pj vastuuhenkilö.
• Miten toimintalinja tehdään?
● Rakennetaan pikkuhiljaa hallituksen kokouksissa.
• Miten asiasta viestitään? Miten jäsenistö saa kuulla ja vaikuttaa sisältöön?
● Jäsenistöltä haetaan kommentteja padlet-sovelluksen avulla, jäsenistöä pyydetään
antamaan kommentteja ilmoituksella facessa, seuran nettisivuilla, seuratiedotteessa
jne. Asia otetaan esille seuran sääntömääräisissä kokouksissa.
• Missä toimintalinja on esillä?
● Seuran nettisivuilla www.kuor.net
Toimintalinjan tekeminen on vaivatonta tämän vihkosen avulla. Vihkon otsikoinnit antavat
valmiin pohjan käyttöönne. Vastaamalla otsikoiden alla oleviin kysymyksiin pääsette
toiminnassa hyvin alkuun. Muistiinpanosivut on tarkoitettu ajatusten kirjaamista varten.
Hyödyntäkää ja pohtikaa myös esimerkkejä, jotka on poimittu ratsastuksen Sinettiseurojen
toimintalinjoista.

Ratsastusseuran visio
Visio vastaa kysymyksiin:
• Millainen seura haluaa olla?
● Aktiivinen ja helposti lähestyttävä. Seura jossa on mahdollisuus harrastaa ja/tai kilpailla.
Hyvä me - henki.
• Mihin suuntaan toimintaa halutaan kehittää?
● Monipuoliseen toimintaan hevosten parissa sekä harrastajille että kilpailijoille
• Miltä seura näyttää tulevaisuudessa?
● Seura on laaja-alainen toimija hevostietouden sekä urheilukasvatuksen saralla.
Miettikää tässä, miksi seura on perustettu?
Mikä on seuranne laajempi tarkoitus, olemassa olemisen syy?
● Mahdollistamaan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen Kuopion alueella ja
tarjoamaan ratsastajille seura johon liittyä, jotta heillä on mahdollisuus saada
kilpailuluvat jne.
Visiossa voivat olla mukana yhteistyötahot ja koko ympäröivä toimintakenttä (tallit, alue, liitto,
laji jne.).
● Yhteistyössä SRL:n ja Itä-Suomen aluejaoston kanssa
● alueen ratsastuskoulut ja tallit, joilla on Kuopion Ratsastajien jäseniä
Visio on tarvittaessa laajempi kokonaisuus kuin pelkkä tavoitteiden listaaminen; visio luo
toiminnan raamit.

Ratsastusseuran arvot ja eettiset
linjaukset
• Millaisiin arvoihin seuran toiminta perustuu?
● tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, eläinten hyvinvointi, reilu peli, avoimuus,
turvallisuus, yhteistyö
• Mitkä asiat ovat seurassanne tärkeitä ja miksi?
● arvojen mukainen toiminta
• Miettikää seuranne jokapäiväistä toimintaa - mikä on oikein/väärin?
● oikein: avoin, rehellinen, kannustava toiminta
● väärin: sisäänpäinlämpiävä
• Miten oikeudenmukaisuus toteutuu seurassanne?
● sääntöjä noudattamalla
• Kuinka seuran pitäisi toimia? Kuinka muita yksilöitä tulisi kohdella?
● kunnioittavasti, rehellisesti, ...
Seuran arvot määrittelevät kaikkea tekemistä ja ohjaavat seuran toimintaa. Arvot ja eettiset
linjaukset toimivat myös toiminnan turvana.

Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet
Miettikää tässä seuranne toiminnan tavoitteita.
Tavoitteet toteuttavat seuran visiota. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:
• Kasvatukselliset tavoitteet
● urheilullisen asenteen kasvattaminen
• Urheilulliset tavoitteet
● laadukkaiden kilpailuiden ja tapahtumien järjestäminen
● jäsenten menestyminen kilpailuissa
• Lajin kehittämiseen liittyvät tavoitteet
● näkyvyyden lisääminen
• Hevosen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet
● kilpailuissa hevosen hyvinvoinnin valvominen stewarditoiminta
● jäsenten kannustaminen ja kouluttaminen hyviin hevosmiestaitoihin
• Talliyhteistyöhön liittyvät tavoitteet
● toimimme yhteistyössä laajasti kaikkien tallien kanssa, joilla on jäseniämme
● aktiivista ja molemminpuolista yhteydenpitoa
• Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
● oheisliikunta
● päihteettömyys
• Ilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvät tavoitteet
● parannetaan yhteistyötä seuran ja tallien kanssa ja kannustetaan myös talleja
yhteistyöhön keskenään. Otetaan avoimesti vastaan kaikki toimintaideat
• Eettiset tavoitteet
● ks. yllä
• Taloudelliset tavoitteet
● vakavarainen seura, joka pystyy tukemaan jäsenistöään valmennuksissa ja järjestämään
koulutuksia jäsenilleen edullisesti
• Yhteiskunnalliset tavoitteet
● lajin harrastusmahdollisuuksien säilyttäminen ja parantaminen alueella
Miettikää myös seuranne konkreettisia tavoitteita ja laatikaa niille tietty aikataulu
(esim. vuoteen 2017 mennessä).
Tavoitteita voi olla useita (välitavoitteet), ja niitä on hyvä välillä tarkistaa Toteutuivatko ne?
Miksi, miksi ei? Pitääkö tavoitetta muuttaa? Miten tavoitteiden toteuttamista voidaan
seurata? Miettikää myös, miten tavoitteet saavutetaan, millä keinoin ja toimintatavoilla.
● Viestintä - vuoden 2017 loppuun mennessä toimiva jäsenkirjejärjestelmä
● Tietotekniikan tehokas käyttö jäsenten kesken, esim. toimihenkilöilmoittautumiset
○ vapautuu voimavaroja toiminnan suunnittelemisesta, tiedottamisesta jne.
varsinaiseen tekemiseen

Käytännön toiminta ja periaatteet
Miettikää tässä, mitä seura tekee ja mitä palveluita se tarjoaa?
• Heppakerhot, nuorisoklubit, kilpailut, koulutukset, merkkisuoritukset,
valmennukset, kuntopiirit jne.
● järjestää 1-3 tason kilpailuita koulu ja este (+ mahdollisesti kenttä)
● järjestää koulu - ja estevalmennuksia
● tavoitteena oheistoiminnan lisääminen
• Jäsenmaksut ja muut maksut, edut ja alennukset
● jäsenmaksut
● valmennuksista -30% hinnasta jäsenille
● valmennus- ja kilpailutuki
● 1-tason kisoista alennettu lähtömaksu jäsenille
• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, alue-/liittoyhteistyö, muiden seurojen/tallien kanssa
● seurojen välistä yhteistyötä kilpailunjärjestämisessä
● raviratayhteistyö
● sponsoriyritykset
• Talkootyön periaatteet, vapaaehtoisuus seuranne toiminnassa. Miten voi osallistua mukaan
seuran toimintaan?
● kisatoimihenkilöksi mukaan pääsee kaikki halukkaat,
http://www.kuor.net/ilmoittaudu-kisatoimihenkiloksi/
• Seuratoimijoiden kiittäminen
● toimihenkilönä aktiivisesti toimineille tarjottu illanistujaisia/leffalahjakortteja/tms
• Tiedotus ja jäseninfon periaatteet
● nettisivut, face, instagram
● tulossa jäsenkirjejärjestelmä
• Hallituksen toimintatapa – Onko seurassa olemassa hallitustyöskentelyä varten oma käsikirja
ja miten sitä hyödynnetään?
● ei ole käsikirjaa
• Mitkä ovat seuranne pelisäännöt? Miten niistä on sovittu?
● ei ole erillisiä pelisääntöjä, seuran sääntöjä sekä SRL:n Reilu Peli- ohjeistoa noudatetaan
• Kuinka suhteet liittoon/alueelle hoidetaan?
● aluejaostossa 2 jäsentä seuran hallituksesta
● liittoon yhteydessä tarvittaessa
• Miten toiminta rahoitetaan?
● kilpailutuotot
● sponsorituotot
● jäsenmaksut

Ratsastusseuran organisaatio ja
vastuunjako
• Seuran hallitus ja työnjako, roolit seurassa
● http://www.kuor.net/yhteystiedot/
• Muut toimijat ja tehtävät
● Taru Ilkka: nuorisovastaava
Kirjatkaa tähän, mitä eri rooleja seurassanne on?
Miten työtehtävät/vastuut on jaettu? Kuka on yhteyshenkilö alueelle/Ratsastajainliittoon?
Miten alueen ja liiton viestit kulkeutuvat eteenpäin jäsenistölle?
● alueelle Satu Kosunen, Sanna Ruotsalainen
● liittoon pääasiassa pj
● välitetään viestit facesivulla ja jatkossa jäsenkirjeessä
Piirtäkää seuranne oma organisaatiokaavio.

Voitte pohtia aihetta miettimällä, mitä työtehtäviä seuraaville henkilöille kuuluu?
• Puheenjohtaja
● Hallituksen kokousten koollekutsuja. Yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilö. Budjetin
laadinta.
• Varapuheenjohtaja

● pj:n varahenkilö. Toimintasuunnitelman laatiminen.
• Sihteeri
● Pöytäkirjojen kirjoitus. Kilpailujen viranomais lupa-asiat.
• Jäsensihteeri
● jäsenrekisterin ylläpito, kilpailuluvat
• Rahastonhoitaja
● Tositteiden toimittaminen kirjanpitoon. Tapahtumien pohjakassat. Laskutus.
• Nuorisovastaava
● nuorisoa kiinnostavien tapahtumien suunnittelu ja toteutus, nuorison ääni hallitukselle
• Kilpailuvastaava
● lajeittain: kilpailukutsut, kilpailujen suunnittelu
• Tiedottaja
● mediatiedotus tapahtumissa. Nettisivujen ja somen päivitys.
• Kanttiinivastaava
● Tapahtumien kanttiinihankinnat ja organisointi

Seuran yhteystiedot
• Kirjatkaa tähän seuranne ajan tasalla olevat yhteystiedot
• Muistattehan päivittää yhteystietojen muutokset aina myös toimintalinjaan (ja aluesihteerin
kautta liittoon ja alueelle!)

Tehtävä

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumer
o

Puheenjohtaja

Taru Hämäläinen

taru.hamylainen@gmail.com

044 522 0780

Varapuheenjohtaja

Paula Lempinen

paula.lempinen79@gmail.com

040 570 0879

Sihteeri (hallitus)

Sanna Savolainen

savolainensanna@hotmail.com

044 038 3113

Jäsensihteeri

Tiina Kajanus

jasensihteeri@kuor.net

041 436 5421

Rahastonhoitaja, laskut

Anna Lähde

anna.lahde@uef.fi

040 582 5382

Havumittari 1
70900 Toivala
Kanslia

Satu Kosunen

hevos1asiat@gmail.com

040 757 7156

Toimihenkilöt, koulutukset

Henna Kärkkäinen

henna.e.karkkainen@gmail.com

044 357 3382

Tiedotus, nettisivut
ja tulospalvelut lehdistölle

Kitta Hyttinen

tiedotus@kuor.net

050 567 1673

Sorsasalon kentän varaus,
kanttiini

Tuomo Lundahl

tuomo@taitotallit.com

040 098 3375

Kanslia, kilpailutoiminta,
nettisivut

Sanna
Ruotsalainen

ruotsalainen.sanna.m@gmail.com

050 364 7396

kitta.hyttinen@gmail.com

Toimintalinjan vahvistaminen ja
päivittäminen
• Kirjatkaa ylös seuranne hallituksen kokoukset, joissa toimintalinja on hyväksytty
● hyväksytty kokouksessa 23.5.2017
• Tähän merkitään myös toimintalinjan päivitysaikataulu
● tarkistetaan vuosittain vuoden alussa, esitellään kevätkokouksessa ja hyväksytään sen
jälkeen
• Tähän kannattaa myös listata, miten toimintalinjaan on yksittäinen jäsen voinut vaikuttaa
(jäsenkyselyt, yhteiset tapaamiset, vuosittaiset suunnittelupalaverit, vuosikokoukset jne.)
● padlet-kyselyllä jokainen on voinut antaa kommenttinsa, lisäksi kysytty kommentteja
seuran kevätkokouksessa
• Tavoitteena voisi olla, että seuran uusi hallitus käy toimintalinjan lävitse vuoden
ensimmäisessä kokouksessa ja tarkistaa, miten toimintalinja parhaillaan toteutuu käytännössä
ja miten se sopii nykytilanteeseen.

Esimerkki:

