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          BILLNÄSIN RATSASTAJAT RY.   

  

                              SEURAN TOIMINTALINJA  

  

 

SEURAN VISIO:  

➢ Seura, jossa jokainen viihtyy riippumatta omasta tasosta tai iästä ja, jossa jokainen saa 

harrastaa haluamallaan tavalla.  

➢ Seura, johon jokainen tuntee olevansa tervetullut ja, jossa jokainen kokee olevansa arvokas.  

➢ Seura haluaa olla arvostettu ja tunnettu korkeasta osaamistasostaan ja laadukkaiden 

kilpailujen järjestäjänä sekä paikallisesti että alueellisesti.  

➢ Olla innostava seura, johon jokainen lajin harrastaja haluaa kuulua. Seuran tavoitteena on, 

että jäsenet ovat ylpeitä seurastaan.  

 

TOIMINTASUUNNITELMA: 

➢ BR on aktiivinen seura, joka huolehtii jäseniensä osaamisesta järjestämällä koulutuksia, 

kursseja ja valmennuksia, joihin jokainen saa osallistua.  

➢ BR pitää yhteyttä jäseniinsä ilmoitustaulun, kotisivujen, somen, tiedotusryhmän ja sähköpostien 

avulla.  

➢ Seura haluaa nostaa jäseniensä osaamistasoa, jotta voidaan järjestää laadukkaampia ja 

korkeampi tasoisia kilpailuja.  

➢ Seura haluaa myös innostaa jäseniään ottamaan aktiivisesti osaa erilaisten tapahtumien 

järjestelyyn omalla osaamistasollaan.  

➢ BR pyrkii aktiivisuudellaan houkuttelemaan uusia jäseniä liittymään seuraan.  

➢ BR järjestää aktiivisesti myös muille kuin kilpaileville ratsastajille sopivia tapahtumia, 

pienempiä jäseniä unohtamatta. 
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SEURAN ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET:  

➢ Seuran tärkeimmät arvot ovat, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti taustaansa/tasoonsa 

katsomatta, jokaisella on vapaus harrastaa haluamallaan tavalla ja jokainen on yhtä tärkeä!  

➢ Hevoset ovat toiminnan ydin, niitä kohdellaan oikein ja niistä pidetään hyvin huolta.  

➢ Kaikki uudet harrastajat otetaan toimintaan mukaan, niitä ohjataan yksilöinä ja neuvotaan 

tarpeen mukaan.  

➢ Yhdessä luodut seuran ja tallin säännöt ovat vahvasti läsnä jokapäiväisessä toiminnassamme.  

➢ Turvallisuudesta huolehditaan ohjaamalla/informoimalla toisiamme, puututaan heti 

tilanteisiin missä turvallisuus on uhattuna.  

 ➢ Seuran ohjenuorana toimii ”kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan”!  

  

SEURATOIMINNAN TAVOITTEET:  

Kasvatukselliset tavoitteet:  

➢ Vastuutunnon kehittäminen.  

➢ Luodaan turvallinen ympäristö, jossa ketään ei syrjitä eikä ketään jätetä yksin.  

➢ Lapset/nuoret kokevat kuuluvansa ryhmään, jossa on hyvä joukkuehenki, autetaan ja 

tuetaan toisiamme.  

  

Urheilulliset tavoitteet:  

➢ Harrastus, jossa jokaisen fyysinen kunto kohenee.  

➢ Seura haluaa inspiroida liikkumaan enemmän erilaisten tapahtumien kautta.  

➢ Luoda kannustava ilmapiiri ilman suorituspaineita.  

  

Lajin kehittämiseen liittyvät tavoitteet:  

➢ Lisätä yhteistyötä tallien ja toimihenkilöiden välille.  

➢ Lisätä yhteistyötä seuran ja kaupungin välille.  

  

Hevosen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet:  

➢ Hevosen hyvinvointi on kaiken toiminnan ydin!  
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➢ Hevosia kohdellaan oikeudenmukaisesti.  

  

Talliyhteistyöhön liittyvät tavoitteet:  

➢ Tallien välisen yhteistyön nostattaminen.  

  

Terveellisiin elämäntapoihin ja ympäristökestävyyteen liittyvät tavoitteet:  

➢ Irtautuminen arjen kiireestä, ”stressi jätetään ovelle”, ”olla aidosti läsnä juuri nyt”.  

➢ Suositellaan muita liikuntaharrastuksia ratsastamisen ohella.  

➢ Roskien kierrätys. 

➢ Energiansäästö, sammuttamalla turhat valot. 

➢ Huolehdimme hevosten varusteista, jotta ne kestäisivät mahdollisimman kauan. 

  

Ilmapiirin ja yhteistyöhön liittyvät tavoitteet:  

➢ Ilmapiirin ylläpitäminen ja parantaminen erilaisten tapahtumien kautta.  

➢ Selkeät säännöt, joita jokainen noudattaa, epäkohtiin puuttuminen ajoissa.  

  

Eettiset tavoitteet:  

➢ Jokainen hyväksytään sellaisena kuin on.  

➢ Hevosia kohdellaan eettisesti oikein.  

➢ Nollatoleranssi kiusaamiselle.  

  

Taloudelliset tavoitteet:  

➢ Seuran talous vakaalla pohjalla.  

  

Yhteiskunnalliset tavoitteet:  

➢ Lisätä tietoisuutta lajista ja ohjata kaikenikäisiä harrastuksen pariin. 

 ➢ Lajin näkyvyyden lisääminen.  
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 KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET:  

➢ Seura järjestää kursseja/koulutuksia, jotka ovat ilmaisia jäsenille.  

➢ Seura järjestää myös merkkisuorituksia/valmennuksia jotka ovat edullisempia seuran jäsenille. 

➢ Billnäsin Ratsastuskeskuksen tunnit ja valmennukset ovat edullisempia seuran jäsenille.  

➢ Ratsastusohjaajan kanssa sovittaessa kaikki voivat osallistua kilpailuihin omaa tasoaan 

vastaavassa luokassa.  

➢ Kilpailuihin osallistujien edellytetään osallistuvan myös kilpailujen järjestämiseen kykyjensä 

mukaan.  

➢ Suosittelemme että jokainen osallistuu hoitokursseihin, suoritetut hoitokurssit ovat edellytys, jos 

haluaa hoitohevosen tallissa.  

➢ Erilaisista tapahtumista ilmoitetaan Billnäsin Ratsastuskeskuksen kotisivuilla/tallin 

ilmoitustaululla/some:ssa/s-postitse.  

➢ Talkootöitä järjestetään muutama kerta vuodessa, osallistuminen on vapaaehtoista.  

➢ Seura toimii yhteistyössä Billnäsin Ratsastuskeskuksen kanssa, seuran toimintaa sovitetaan 

ratsastuskeskuksen toiminnan mukaan ja noudatamme tallin sääntöjä.  

➢ Seuran ahkerimmat vapaaehtoiset toimitsijat palkitaan vuoden lopussa joulujuhlien 

yhteydessä.  

➢ Seuran kilpailijat voivat hakea taloudellista tukea kilpailuihin/valmennuksiin seuralta.  

➢ Seuran toiminta rahoitetaan pitkälti vapaaehtoistyöllä, sponsoreiden avulla ja tapahtumien 

tuomalla voitolla.  

  

 


