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Ratsastusseura Majoranin toimintalinja vuosille 2017-2019 

Tähän toimintalinjaan on kirjattu Ratsastusseura Majoranin tärkeitä ajatuksia. Se on seuramme ohjenuorana 

toimiva dokumentti, jota on muokattu Suomen Ratsastajainliiton mallista. Seuraavilta sivuilta löytyy asioita 

seuraavien otsikoiden alta: 1) toiminta-ajatus eli missio, 2) visio, 3) yhteistyö ratsastuskoulun kanssa, 4) 

käytännön toimintaa ja periaatteita, 5) arvot ja eettiset linjaukset, 6) toiminnan tavoitteita, 7) toimintalinjan 

vahvistaminen ja päivittäminen ja 8) ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako. Lukuja 7) ja 8) päivitetään 

vuosittain hallituksen kokoonpanon vahvistuessa. Alaotsikoiden alta löytyvät myös kysymykset, joihin on haettu 

vastauksia sekä selvennykset, mistä kussakin kappaleessa kerrotaan. 

Perusteellisen tekstin on tarkoitus helpottaa toimintaa, kun mietityt sisällöt ovat listattuna samassa 

dokumentissa ja niitä voi käyttää sellaisenaan tai muotoillen esimerkiksi hakemuksiin. Toimintalinjaa 

täsmennetään määräajoin. Toimintalinjan valokuvista valtaosa on Maija Virtasen, Maiju Kaarsalo-Koskelan ja 

Anne Barckin ottamia. Mukana on myös Sara Haanpään, Anna Kannelsalon, Sara Pajusen, Teresa Pollarin, Eija 

Komulaisen, Eeva Jaakonmäen, Elisa Kankkusen, Natasha Valtosen, Annaleena Rauhan ja Anu Helomaan otoksia. 

 

1) Toiminta-ajatus eli missio 

Toiminta-ajatus, missio, on seuramme olemassaolon syy. Miksi seuramme on olemassa, mitä haluamme 

seurassa pysyvästi tehdä ja mihin haluamme pidemmällä aikavälillä päästä? Mikä on seuramme rooli ja tehtävä 

yhteiskunnassa? 

RS Majoran tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia oppia taitaviksi, 

ahkeriksi, vastuullisiksi ja hevosta kunnioittaviksi hevosihmisiksi 

tutustumalla hevosharrastuksen eri puoliin.  

Hyvässä yhteistyössä Leppävaaran ratsastuskoulun kanssa järjestettäviin 

tapahtumiin on mukava tulla ja viettää aikaa yhdessä saman henkisten 

ihmisten kanssa. Seuratoiminnan kautta hevosharrastukseen tulee 

lisäulottuvuus, sitä kautta tutustuu uusiin ihmisiin ja voi saada jopa 

elinikäisiä ystäviä.  

Tapahtumia ja käytäntöjä kehitetään vuosittain yhdessä, jäsenten 

toiveita kuunnellen.  

Vapaaehtoisten ahkerointia 

arvostetaan seurassamme. Kaiken 

ikäisille jäsenille tarjotaan tavoitteista ja 

taitotasosta riippuen tervettä ja 

säännöllistä sisältöä vapaa-aikaan: 

monipuolisia ja edullisia tapahtumia, 

liikunnallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, reipasta vaihtelua opiskeluille ja työlle. 
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2) Visio 

Visio on unelma, kuva tulevaisuudesta, 

joka vetoaa sekä ajatteluun että 

tunteisiin. Millainen seuramme haluaa 

olla? Mihin suuntaan toimintaa halutaan 

kehittää? Miltä seuramme näyttää 

tulevaisuudessa? Miksi seura on 

perustettu, mikä on laajempi 

olemassaolon syy? 

RS Majoran on suuri, reilun 300 jäsenen 

toimintaympäristönsä puitteissa 

kehittyvä laatuseura. Seuramme jäsenet 

ovat taitavia, ahkeria, vastuullisia ja 

hevosta kunnioittavia hevosihmisiä, 

joiden osaaminen tunnetaan hevosväen 

keskuudessa; muissa seuroissa, 

ratsastuskouluissa sekä Suomen 

ratsastajainliitossa. Yhteistyö Leppävaaran ratsastuskoulun kanssa on kitkatonta ja seuran jäsenillä on hyvä 

yhteishenki. Kerran seuraamme liittyneet eivät helposti vaihda seuraa. 

Seuramme tapahtuma- ja työmäärää on jakamassa lukumääräisesti ja laadullisesti mahtava joukko 

vapaaehtoisia, joiden seuralle antama aika pystytään palkitsemaan heille mielekkäällä tavalla. Jokainen pystyy 

vaikuttamaan siihen, mitä seurassa tapahtuu. Tapahtumakirjo on monipuolinen ja tapahtumiin osallistuminen 

edullista, lähes ilmaista. Jäsenet ja ratsastuskoulun asiakkaat erottavat, mitkä tallilla tapahtuvista asioista 

kuuluvat ratsastuskoululle, mitkä ratsastusseuralle.  

 

3) Yhteistyö ratsastuskoulun kanssa 

Harrastajat näkevät ratsastuskoulun ja 

ratsastusseuran monesti yhtenä yksikkönä 

eivätkä erota heidän roolejaan. Alun perin RS 

Majoran on perustettu omaksi juridiseksi 

yksikökseen, jotta toiminnot ja taloudet 

pystytään pitämään ratsastuskoulun kanssa 

erillään. Sekä koulun että seuran tavoite 

yhdessä on tietenkin palvella ratsastajia ja 

seuran jäseniä mahdollisimman 

saumattomasti ja ajaa heidän etuaan. 

Seuraavassa olemme kuitenkin erotelleet 

ratsastuskoulun ja seuran tehtäviä ja vastuita. 

Leppävaaran ratsastuskoulun omistajat Hannele (Wonneman) ja 

Heikki Mutikainen (Ringo) ratsastusnäytöksessä keväällä 1993. 

Kuvassa Heikki Mutikaisen kisaratsu Majoran, josta vuonna 1989 

perustettu seuramme on saanut nimensä. 
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Ratsastusseura Majoran toimii Leppävaaran Ratsastuskoululla, Leppävaaran kartanon kupeessa Espoossa. 

Ratsastuskoululla on erinomaiset puitteet, ratsut ja henkilökunta, jotka mahdollistavat laadukkaan 

hevosharrastamisen ja seurallemme huippuympäristön toimia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 

ratsastuskoulun kanssa, mutta sekä ratsastuskoululla että seuralla on omat vastuualueensa.  

Ratsastuskoulu vastaa esimerkiksi tunneista, 

kursseista, leireistä, opetuksesta, opetusryhmistä, 

hevosista ja poneista, ratsujaoista sekä tunneilla, 

kursseilla, leireillä että kisoissa ja tallin 

ulkopuolisissa kisoissa, hoitaa järjestelyjä 

ulkopuolisiin kisoihin, vastaa hevos- ja 

ponikerhoista, hoitaja-asioista, tiloista (maneesi, 

ulkokentät, talli, oleskelutilat), tunneilla 

käytettävästä estekalustosta ja 

jouluratsastuksesta.  

Ratsastuskoulun yhteystiedot ja päivystysajat löytyvät osoitteesta www.leppavaaranratsastuskoulu.fi, 

ratsastuskoululla on myös oma Facebook-sivunsa.  

RS Majoranin päätehtävä on järjestää jäsenilleen mielekästä toimintaa. Seuramme järjestää kilpailuharjoituksia 

(seurakisoja), tapahtumia ja oppimistilaisuuksia kuten demoja, näytöksiä, ponilympialaisia, kauden päättäjäisiä, 

Hubertus-ratsastuksia, pikkujouluja, yhteis- ja oheisliikuntatapahtumia sekä tilaa kysynnän mukaan keskitetysti 

lippuja hevostapahtumiin kuten Helsinki International Horse Show.  

Seuramme tukee jäsentemme kisamatkoja tallin ulkopuolisiin kisoihin, pitää kokouksia, hakee avustuksia 

toimintaamme rahoittamaan ja vastaa esimerkiksi 

jäsenasioista, jäsenten merkkisuorituksista, osaltaan 

seurakisoissa käytettävästä este- ja koulukalustosta 

sekä järjestää säännöllisesti mahdollisuuksia tilata 

seuratuotteita, yleensä ratsastusvaatteita. Tuemme 

myös eri tasolla tallin ulkopuolella kilpailevia 

jäseniämme. 

Seuramme internetsivut löytyvät osoitteesta 

http://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com, 

seuralla on oma ryhmänsä Facebook-sivuilla ja 

Instagram-nimemme on 

@RATSASTUSSEURA.MAJORAN  

Internetsivujemme kautta voi antaa palautetta, sieltä 

löytyy esimerkiksi tapahtumakalenteri, tietoja sekä 

menneistä että tulevista tapahtumista, hallituksen 

yhteystiedot, sääntöjä, tietoja jäsenyydestä, vinkkejä, ohjeita, tuloksia, kouluohjelmia, kuvia sekä esittelyjä 

ratsastuskoulun hevosista ja poneista. Ylätallin satulahuoneessa on seuramme ilmoitustaulu ja palautelaatikko. 
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4) Käytännön toiminta ja periaatteet 

Mitä seuramme tekee ja mitä palveluita se tarjoaa? 

- Kilpailut, koulutukset, merkkisuoritukset, valmennukset, kuntopiirit, heppakerhot, nuorisoklubit, jne. 

- Jäsenmaksut ja muut maksut, edut ja alennukset 

- Talkootyön periaatteet, vapaaehtoisuus seuramme toiminnassa. Miten voi osallistua seuramme 

toimintaan? 

- Miten seuratoimijoita kiitetään? 

- Tiedotus ja jäseninfon periaatteet 

- Mitkä ovat seuramme pelisäännöt? Miten niistä on sovittu? 

- Hallituksen toimintatapa  

- Miten toiminta rahoitetaan? 

- Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, alue/liittoyhteistyö, muiden seurojen/tallien kanssa 

 

Seuran kehittäminen, ideointi ja rahoitus 

RS Majoran on vuonna 1989 perustettu espoolainen ratsastusseura, jonka kotitalli on Leppävaaran 

ratsastuskoulu. Toiminta-ajatuksemme tiivistettynä on seuraava (tämä kokonaisuudessaan luvussa 1): RS 

Majoran tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia oppia taitaviksi, ahkeriksi, vastuullisiksi ja hevosta kunnioittaviksi 

hevosihmisiksi tutustumalla hevosharrastuksen eri puoliin. 

Kehitämme tapahtumia ja käytäntöjä vuosittain 

jäsenten toiveita kuunnellen. Ennen seuraavan 

toimintavuoden tapahtumakalenterin luonnoksen 

tekemistä käymme läpi edellistä vuotta syksyisessä 

ideariihessä. Mietimme tapaamisessa hallitusporukalla, 

mitä voisimme tehdä paremmin ja ideoimme tulevaa. 

Ennen ideariihi-tapaamista kysymme palautetta ja muita 

ajatuksia ratsastuksenopettajilta ja ratsastuskoulun 

omistajilta. Järjestämme säännöllisesti myös 

jäsenkyselyjä ja hyödynnämme vastauksia tulevan 

suunnittelussa. 

Haimme syksyllä 2015 Suomen Ratsastajainliiton (SRL) seurakehittämisvalmennukseen, muttemme runsaan 

hakijamäärän vuoksi päässeet mukaan ohjelmaan. SRL:n seurakehittäjät kävivät kuitenkin 

seurakehittämiskäynnillä luonamme syksyllä 2015. Keskustelimme seuran tilanteesta, toimintatavoistamme, 

vahvuuksistamme sekä kehityskohteistamme ja saimme paljon ajatuksia toimintamme kehittämiseksi. 

Olemme osallistuneet useina vuosina SRL:n vuoden ratsastusseurakilpailuun. Kilpailussa arvioidaan seuran 

toimintaa vuosittain vaihtuvien teemojen mukana. Olemme saaneet erityismainintoja ja hakuprosessit ovat 

myös auttaneet meitä hahmottamaan heikkouksiamme ja vahvuuksiamme. 

Vuoden 2016 alussa linjasimme, että seuran tapahtumiin voivat osallistua vain RS Majoranin jäsenet. 

Kohdistamme näin varamme ja aikamme toimintaamme jollain tavalla sitoutuneille. Jäseneksemme lasketaan 

osallistumismielessä myös seuran kannatusjäsenet. Seurakisoihin voivat osallistua myös ei-jäsenet, mutta he 

maksavat korotetun lähtömaksun. Tapahtumiemme pääsymaksut ovat edullisia ja järjestämme myös ilmaisia 

tapahtumia. 
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Jäsenmaksutuotoista valtaosa menee SRL:lle, osa jää seuralle. Seurat voivat hinnoitella oman osuutensa 

jäsenmaksuissa, suurempi osuus tarkoittaa kalliimpaa jäsenmaksua jäsenelle, seuran osuus nostaa siis 

kokonaishintaa. Seuramme osuus eri jäsenmaksuluokissa on haluttu pitää alhaisena, erityisesti junioreiden 

jäsenmaksussa. 

Jäsenmaksujen lisäksi toinen merkittävä tulonlähde 

seurassamme ovat buffettituotot seurakilpailuissa 

ja tapahtumissa. Jäsenmaksujen tapaan myös 

buffetin antimet on hinnoiteltu maltillisesti. 

Haemme toimintaamme säännöllisesti rahoitusta 

paitsi Espoon kaupungilta, myös kattojärjestöiltä eri 

hakemusten ja kilpailuiden muodossa.  

Seuramme kustantaa jäsenilleen hevos- ja 

ponikerhoissa suoritettavat ruokinta- ja hoitomerkit 

sekä kursseilla, leireillä ja seurakilpailuissa 

ratsastettavat ratsastusmerkit. Seuramme jäseniä 

kannustetaan myös osallistumaan toimihenkilökoulutuksiin. 

 

Tapahtumat 

Tarjoamme hevosten ystäville tavoitteista ja taitotasosta riippumatta monipuolisia ja edullisia tapahtumia, 

erilaisia mahdollisuuksia ratsastus- ja hevostaitojen parantamiseen.  

Seuramme järjestää vuosittain esimerkiksi 

kilpailuharjoituksia (seurakilpailuja), ponilympialaiset, 

demoja ja muita oppimistapahtumia, 

oheisharjoittelutapahtumia eli liikuntatreffejä ja 

tutustumista muihin hevoslajeihin tai ratsastuksen 

kannalta muihin kiinnostaviin urheilulajeihin tai 

paikkoihin, yhteishenkeä kohottavia juhlia, tuemme 

mahdollisuuksien mukaan osallistumista tallin 

ulkopuolisiin kisoihin, toimihenkilökoulutuksiin sekä eri 

tasoilla kilpailevia jäseniämme.  

Korostamme turvallisuutta tapahtumissamme. 

Esimerkiksi seuramme kisoissa on erilliset paikat 

hevosenkäsittelylle ja katsojille, tapahtumissa 

osallistujilta vaaditaan asianmukaiset ja turvalliset 

varusteet hevosten kanssa toimimiseen estekilpailuissa 

alle 18-vuotiaalta harrastajilta edellytetään turvaliivin 

käyttöä. Seuran ensiaputarvikkeita päivitetään 

tarvittaessa. Kilpailuissamme on aina valvojana 

Leppävaaran ratsastuskoulun opettaja; he tuntevat sekä 

ratsut, ratsastajat sekä tilat ja pystyvät ennakoimaan riskitilanteita ja siten välttämään niitä. Opettajat ovat myös 

ensiaputaitoisia. 
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Seurakilpailujen periaatteita 

Seurakilpailuissamme (SRL:n sääntöjen mukaan 

kilpailuharjoituksissamme) eri tasoiset ratsastajat 

pääsevät tutustumaan kilpailutoimintaan turvallisesti, 

valvovan ratsastuksenopettajan opastuksella. 

Kilpailuluokat mietitään vuosittain yhdessä Leppävaaran 

ratsastuskoulun edustajien kanssa. 

Kilpailemisen kautta jäsenillä ja muilla harrastajilla on 

mahdollisuus tavoitteelliseen harrastamiseen myös 

ratsastuskoulutasolla. Lisäksi ratsastuskoulu tarjoaa 

tehoryhmäopetusta tavoitteellisille oppilaille tukemaan 

kilpailutoimintaa ja mahdollisuuden osallistua tallin 

ulkopuolisiin kisoihin. Seurakisoissa tarjolla on 

kilpailuluokkia niin este- kuin kouluratsastuksessa myös 

vähemmän ratsastaneille, esimerkiksi ryhmäkoululuokka 

D/C sekä puomi- ja miniesteluokkia. 

Kilpailuohjelmastamme löytyy myös tavallisuudesta 

poikkeavia ohjelmia, esimerkiksi saksalaisia 

kouluratsastusohjelmia ja taitoesteratsastusluokkia.  

Seurassamme ja ratsastuskoulussamme arvostetaan tyylikästä ja hevosystävällistä ratsastamista. Aikaa vastaan 

kilpailemisen sijaan suosimme taitoa ja tyyliä, ja esimerkiksi estemestaruudet ratkomme taitoarvostelulla. 

Ratsastuskoulun toiveesta seurakilpailuihin eivät voi osallistua tallin ulkopuoliset ratsukot, mutta esimerkiksi 

opettajat voivat kilpailla omilla tai ratsastuskoulun hevosilla kilpailuiden ulkopuolella. Heidän seuraamisensa 

antaa jäsenille mahdollisuuden oppia lisää.  

Seurakilpailuissamme tasapuolisuutta edistetään niin, että koululuokissa tuomareina on SRL:n virallisia, 

koulutettuja, ratsastuskoulun ulkopuolisia tuomareita. Estetuomareina toimivat tehtävään harjaantuneet 

henkilöt. Seurakisojen esteluokkien taitotuomarina toimii tavallisesti valvova ratsastuksenopettaja, mutta 

mestaruuskisoissa myös esteiden taitotuomarit tulevat ratsastuskoulun ulkopuolelta. Pyrkimyksemme on, että 

meillä on seuran mestaruuskisoissa sekä este- että koululuokissa kaksi tuomaria. 

Kilpailuihimme osallistumisen edellytyksenä on 

osallistua myös kilpailujen järjestelyyn omien 

taitojen sallimalla tavalla, valitsemalla 

talkoolistasta itselle sopivia tehtäviä. Kisaajat 

oppivat näin myös kilpailujärjestämisen 

periaatteita ja yhdessä tekeminen vahvistaa 

yhteishenkeämme. Sopivan tehtävän 

löytämiseksi talkootehtävät on luokiteltu 

viitteellisesti väreihin vaikeusasteen mukaan: 

Vihreä on helpoin, keltainen keskitaso ja 

punainen haastavin. Osa tehtävistä ei edellytä 

lainkaan kisakokemusta, osassa se on 

välttämätöntä. Jokaisesta talkootehtävästä on 
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kirjoitettu kuvaus, mitä sen tekijältä odotetaan.  

Rohkaisemme jäseniämme ottamaan haasteita vastaan ja kokeilemaan uutta, esimerkiksi osallistumaan 

seurakisoihin vieraammalla ja haasteellisemmalla ratsulla. Myös talkootehtävissä kannustamme valitsemaan ei 

niin tuttuja tehtäviä, kokeilemaan eri asioita, niitäkin tekemällä oppii lisää. 

Jokaisessa seurakisassa valvova opettaja ja tuomarit yhteistyössä 

palkitsevat ratsastajia vaihtelevin kriteerein 

kannustusruusukkeilla. Palkitsemisen peruste voi olla esimerkiksi 

”hyvä asenne”, ”tsempparipalkinto”, ”kehitys omassa 

ratsastuksessa”, ”hyvä suoritus nuorella hevosella”, ”tyylikäs 

ratsastus”, tms. 

Toimintamme osa on myös harrastusvälineistön, esimerkiksi 

kisoissa käytettävien estetolppien, -puomien, -kannattimien, 

estejohteiden, koristeiden, kouluaitojen, esteiden numeroiden ja 

kouluaitojen kirjaimien, mittojen, ajanottovälineiden, tulostaulujen, palkintojen sekä kilpailujen buffetissa 

käytettävän välineistön hankinta ja ylläpito. 

 

Vapaaehtoisuus 

RS Majoranin tärkein voimavara ovat aktiiviset vapaaehtoiset. Syksyisin Hubertus-ratsastuksiin ja -illanviettoihin 

kutsumme vuoden aikana eniten ahkeruuspisteitä keränneet seuramme tapahtumien ja kisojen järjestelyihin 

osallistuneet jäsenet, juniorit omaan tapahtumaansa, seniorit omaansa. Ahkerimmat avustajat saavat diplomit ja 

vuoden aikana pyrimme palkitsemaan heitä myös muuten, esimerkiksi tavarapalkinnoin ja lahjakortein. 

Vuosien varrella meillä on ollut käytössä talkoo-/vapaaehtoispassi, johon on kerätty pisteitä tallilla suoritetuista 

tehtävistä. Vuosina 2015-2016 nimesimme kuukausittain yhdessä Leppävaaran ratsastuskoulun kanssa 

kuukauden ahkeran. Vuonna 2015 ahkeruus oli 

seuran erityisteema ja nimeämisten lisäksi 

korostimme ahkeruutta muutenkin 

toiminnassamme, pyysimme esimerkiksi 

Majoran-viikon aikana jäseniämme kertomaan, 

”mitä ahkeruus hevoshommissa tarkoittaa” ja 

palkitsimme vastaajia. 

Vuodesta 2014 lähtien olemme valinneet 

vuosittain yhteensä kuusi mestaritaluttajaa, 

jotka palkitaan mitalein kevätkauden 

päättäjäisissä ja pikkujouluissa. Ratsastuskoulun 

opettajat nimeävät nämä ahkerimmat alkeis- ja 

minituntilaisten taluttajat. 
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Koska kilpailumme toimivat täysin vapaaehtoisin voimin olemme kehittäneet seurakilpailujemme talkoolistaa 

niin, että kaikki tehtävät ovat erikseen numeroitu. Ilmoittautuessa jokainen kirjoittaa oman 

talkootehtävänsä/tehtäviensä numeron listaan. 

Näin varmistetaan jokaisen osallistuminen myös 

talkootehtäviin ja jokainen voi valita itselleen 

sopivia tehtäviä. Sopivan tehtävän löytämiseksi 

talkootehtävät on luokiteltu viitteellisesti väreihin 

vaikeusasteen mukaan ja niistä on kirjoitettu 

kuvaukset.  

Olemme tehneet tapahtumiimme liittyen 

toimintaohjeita ja muistilistoja, jotta uusien 

tekijöiden on helpompaa päästä mukaan ja 

hahmottaa, mitä eri tilaisuuksien järjestäminen 

edellyttää. Muistilistat helpottavat myös konkarijärjestäjien töitä, tehtäviä on helpompi jakaa eikä tarvitse 

pinnistellä, muistettiinko kaikki oleellinen. Ohjeilla myös varmistetaan, että kaikki järjestäjät toimivat yhtenäisen 

linjan mukaisesti tapahtumapäivinä. 

Hallitustoiminnassa mukana olevat henkilöt saavat palkinnoksi seuratyöhön antamastaan ajasta laittaa nimensä 

seurakilpailujen ilmoittautumislistoille ennen listojen laittamista ilmoitustaululle, yhden ilmaisen 

kisaosallistumisen vuosittain sekä alennuksen seuratuotteista. He saavat myös osallistua seuran järjestämiin 

tapahtumiin, joita he siis järjestävät, pääosin ilmaiseksi. Hubertuksissa ja päättäjäisissä he saavat myös ilmaiset 

ruokailut.  

 

Viestintä ja hallitustyöskentely 

Seuramme tiedotus ja viestintä ylipäänsä ovat aktiivista ja avointa. Kerromme tapahtumista ennakkoon useita 

viikkoja ennen tapahtumaa seuramme internetsivuilla, Facebook-sivuilla sekä ilmoitustaululla, tietoja ja 

osallistumisohjeita päivitämme asioiden edetessä. Julkaisemme kuvia tapahtumista myös Instagram-tilillämme. 

RS Majoranin Facebook-sivuilla on julkaistu viikkotiedotetta ajankohtaisista asioista vuoden 2016 alusta lähtien. 

Ajankohtaisia asioita käymme läpi myös neljä-viisi kertaa vuodessa ilmestyvässä RS Majoranin jäsentiedotteessa. 

Meillä on myös seuran sähköpostilista, johon ilmoittautuneille lähetetään tietoja ajankohtaisista asioista. 

Julkaisemme tapahtumakalenterimme 

vuosittain tammi-helmikuussa, kerromme siinä 

koko vuoden tulevien tapahtumien 

päivämäärät. Luokat ja arvostelut 

täsmennämme lähempänä tapahtumaa 

kilpailujen ennakkoinfossa. Lisäksi hallituksen 

jäsenet ja ratsastuskoulun henkilökunta 

tiedottavat tulevista tapahtumista aktiivisesti 

tallilla liikkuessaan. Internetistä ja 

ilmoitustaululta löytyy myös paljon muita 

hyödyllisiä dokumentteja, kilpailusääntöjä, 

ohjeita, vinkkejä sekä mahdollisuus antaa 

RS Majoranin 25-vuotisjuhlissa keväällä 2014 nähtiin myös 

seuraväkeä vuosien takaa.  
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palautetta.  

Avoimuutta ja aktiivisuutta arvostamme myös asioidessamme esimerkiksi liiton, muiden seurojen sekä 

toimihenkilöiden kanssa. Jäsenemme voivat myös osallistua seuran vuosikokouksiin.  

Junioritoimikunta kehitettiin lisäämään keskusteluyhteyttä 

ja helpottamaan viestintää erityisesti nuorten jäsenten ja 

hallituksen välillä. Nykyisin junioritoimikuntalaiset ovat 

hallituksessa nuorisovastaavat-nimikkeellä. 

Kokousten pöytäkirjat pyritään kirjoittamaan niin, että myös 

ne hallituksen jäsenet, jotka eivät ole päässeet kokoukseen, 

saisivat helposti kiinni siitä, mistä on puhuttu ja mitä 

päätetty. Kokouksissa käydään myös läpi ESRA:n (Etelä-

Suomen Ratsastusjaoston) ja SRL:n (Suomen 

Ratsastajainliiton) vuosikokoukset sekä Espoon kaupungin 

järjestämät liikuntaväen tilaisuudet, jos jollain hallitusväestä 

olisi mahdollisuus osallistua niihin. Kirjaukset tehdään myös 

pöytäkirjaan. 

Jäsenistömme käytössä on myös seuran ilmoitustaulun 

yhteydessä oleva kansio, josta jäsenet voivat vapaasti lainata 

seuran hankkimia materiaaleja, hevostaitokansioita, SRL:n 

käsikirjoja, ESRA:n materiaaleja, tutustua sääntöihin, jne. 

 

5) Arvot ja eettiset linjaukset 

Millaisiin arvoihin seuramme toiminta perustuu? Mitkä asiat ovat seurassamme tärkeitä ja miksi? Mitkä ovat 

seuramme jokapäiväisessä toiminnassa oikein, mikä väärin? Miten oikeudenmukaisuus toteutuu seurassamme? 

Kuinka seuramme pitäisi toimia? Kuinka muita yksilöitä tulisi kohdella?  

Vapaaehtoisuus ja osallistuminen, yhdessäolo ja yhteenkuuluvuus: Seuratoimintamme tärkein voimavara ovat 

aktiiviset vapaaehtoiset. Seuramme tapahtumiin on mukava tulla 

ja uusien ihmisten on helppo päästä sisään toimintaan.  

Tarjolla erilaisia talkootehtäviä, joiden tekijöitä palkitaan pistein ja 

kiitoksin. Vapaaehtoistoimintaan ahkerimmin osallistuvia 

palkitsemme vuosittain Hubertus-ratsastuksissa mutta myös 

muuten tilaisuuden tullen ja näin innostamme jäseniä olemaan 

mukana toiminnassamme.  

Seurassamme on kaikki mukaan -meininki, meidän on mukava olla 

yhdessä ja tunnemme olevamme samaa porukkaa. Vahvistamme 

yhteenkuuluvuuttamme säännöllisesti mahdollisuudella tilata 

erilaisia seuratuotteita, yleensä erilaisia ratsastusvaatteita ja -

asusteita. 

RS Majoranin ensimmäinen junioritoimikunta 

syksyllä 2012: (vasemmalta) Anne Barck, Iiris 

Hakaste, Elina Hammarström ja Elisa Kankkunen. 

Hubertus-juhlissa nostetaan hevosenmaljoja. 
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Monipuolisuus ja tasa-arvoisuus: Seurassamme kaiken ikäisille hevosten ystäville tarjotaan tavoitteista ja 

taitotasosta riippumatta monipuolisia ja edullisia tapahtumia, erilaisia mahdollisuuksia ratsastus- ja 

hevostaitojen parantamiseen. Jäsenillämme on mahdollisuus tavoitteelliseen harrastamiseen valmennusten ja 

kilpailemisen kautta, mutta kilpailuharjoituksissa (tässä tekstissä seurakilpailuissa) on niin este- kuin 

kouluratsastuksessakin luokkia myös vähemmän ratsastaneille. Kaikki seuramme jäsenet ovat tasa-arvoisia, 

jokainen on yhtä tärkeä. 

Yhteistyö: Yhdessä tekemisen voima on valtava ja yhdessä olemme enemmän: jäsenet keskenään, hallituslaiset, 

”rivijäsenet” ja heidän vanhempansa, seuran ja ratsastuskoulun toimijat sekä sidosryhmiemme edustajat, 

hevosihmiset ja hevoset. Hedelmällisen yhteistyömme avaintekijöitä ovat mm. toisen kunnioittaminen, rentous 

ja huumori, luotettavuus sekä hyvä tilannetaju. Kiusaamista ei seurassamme hyväksytä ja jos sitä huomataan, 

siihen puututaan.  

Kehittyminen ja oppiminen: 

Seuramme tärkeä tehtävä on tarjota 

jäsenille mahdollisuuksia oppia 

taitaviksi, ahkeriksi, vastuullisiksi ja 

hevosta kunnioittaviksi 

hevosihmisiksi.  

Taidot kehittyvät paitsi tutuissa 

tehtävissä, myös rohkeasti 

kokeilemalla; esimerkiksi uusilla, 

haastavillakin ratsuilla ratsastaminen 

ja totutusta poikkeavien 

talkootehtävien tekeminen kisoissa 

tuovat lisäoppia. Yksi lisäoppipaikka 

on myös tallin ulkopuoliset kisat, 

johon ratsastuskoulu valitsee 

edustajat. Seura kehittyy jäsentensä 

mukana ja pyrkii tarjoamaan 

toiminnassaan sitä, mitä jäsenistö 

eniten toivoo. 

 

Lisäksi 

Turvallisuus: Kaikessa toiminnassamme pyrimme turvalliseen ja hevostaitoja edistävään toimintaan. Esimerkiksi 

seurakisoissamme on erilliset paikat hevosenkäsittelylle ja katsojille, tapahtumissamme osallistujilta vaaditaan 

asianmukaiset ja turvalliset varusteet hevosen käsittelyyn ja estekilpailuissamme alle 18-vuotiaalta harrastajilta 

edellytetään turvaliivin käyttöä. Seurakilpailuissamme jokainen kilpailee omalla tasollaan ja teemme yhteistyötä 

ratsastuksenopettajien kanssa tämän varmistamiseksi. Kaikkien seuran jäsenten tulee käyttää ratsastuskypärää 

ratsastettaessa Leppävaaran Ratsastuskoululla. 

Seuramme ensiaputarvikkeita päivitetään tarvittaessa. Kilpailuissamme on aina valvojana hevosalan 

ammattilainen, Leppävaaran ratsastuskoulun opettaja; he tuntevat sekä ratsut, ratsastajat sekä tilat ja pystyvät 

ennakoimaan riskitilanteita ja siten välttämään niitä. Opettajat ovat myös ensiaputaitoisia. 

Tuntiratsastajien mestaruuskisoissa majoranilaiset ovat päässeet 

haastamaan itseään ja esiintyneet edukseen paitsi kentällä, myös sen 

ulkopuolella. Susanna Salmio ja Rasmus Lappeenrannassa syksyllä 2013. 
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Seuran suuri jäsenmäärä edistää turvallisuutta, sillä jäsenyyden kautta ratsastajien vakuutusturva on kattavampi. 

Avoimuus ja aktiivinen tiedottaminen: Seuramme tiedotus on aktiivista ja avointa. Tapahtumistamme 

kerrotaan hyvissä ajoin sekä seuramme internetsivuilla, Facebook-sivuilla että ilmoitustaululla, tietoja ja 

osallistumisohjeita päivitetään asioiden edetessä. Julkaisemme kuvia tapahtumista myös Instagram-tilillämme. 

RS Majoranin Facebook-sivuilla on julkaistu viikkotiedotetta ajankohtaisista asioita vuoden 2016 alusta lähtien. 

Ajankohtaisia asioita käydään läpi myös neljä-viisi kertaa vuodessa ilmestyvässä RS Majoranin jäsenkirjeessä ja 

tietoja lähetetään seuran sähköpostilistan kautta listalle ilmoittautuneille. Internetistä ja ilmoitustaululta löytyy 

myös paljon muita hyödyllisiä dokumentteja, sääntöjä, ohjeita, vinkkejä sekä mahdollisuus antaa palautetta. 

Jäsenemme voivat myös osallistua seuran vuosikokouksiin. 

 

6) Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet 

Tavoitteet toteuttavat seuramme visiota ja niitä voivat olla esimerkiksi: 

- Kasvatukselliset tavoitteet 

- Urheilulliset tavoitteet 

- Lajin kehittämiseen liittyvät tavoitteet 

- Hevosen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet 

- Talliyhteistyöhön liittyvät tavoitteet 

- Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät 

tavoitteet 

- Ilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvät 

tavoitteet 

- Eettiset tavoitteet 

- Taloudelliset tavoitteet 

- Yhteiskunnalliset tavoitteet 

- Mitkä ovat seuramme konkreettisia 

tavoitteita ja mikä on niiden aikataulu? 

(esim. vuoteen xx mennessä). Onko seurallamme välitavoitteita, joita tarkistetaan? Toteutuivatko ne? 

Miksi, miksi ei? Pitääkö tavoitteita muuttaa? Miten tavoitteiden toteuttamista voidaan seurata? Miten 

tavoitteet saavutetaan, millä keinoin ja toimintatavoin? 

 

Kasvatukselliset tavoitteet: Haluamme kasvattaa ja asennekasvattaa varsinkin nuoria seuran jäseniä taitaviksi, 

ahkeriksi, vastuullisiksi ja hevosta kunnioittaviksi hevosihmisiksi. Rohkaisemme jäseniämme ottamaan haasteita 

vastaan ja kokeilemaan uutta, laittamaan itseään peliin ja saamaan onnistumisen elämyksiä.  

Haluamme kannustaa nuoria jatkamaan tervettä harrastamista ja edistää liikunnallisuutta aikuistumisen 

kynnyksellä. Haluamme omalla esimerkillämme ja kommenteillamme edistä ymmärrystä siitä, millaista on hyvä 

tallikäytös ja miten hevosia tulee kohdella. Kaikki seuramme 

jäsenet ovat tasa-arvoisia, jokainen on yhtä tärkeä. Kiusaamista 

ei seurassamme hyväksytä ja jos sitä huomataan, siihen 

puututaan. 

Hevosen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet: Haluamme lisätä 

seuramme jäsenten hevosmiestaitoja ja edistää näin hevosten 

Juniori-Hubertuksen merirosvoja syksyllä 2013. 
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hyvinvointia. Esimerkiksi seurakisojen rutiineissa mietimme yhdessä ratsastuskoulun väen kanssa hevosten 

hyvinvointia: starttien määrä on kaksi päivässä (jos ohjelmassa on aloittelevien kisaajien helpompi luokka, 

lähtöjä voi olla kolme), tallissa ei kisapäivän aikana saa olla liikaa ihmisiä tai melua, ohjeistamme kisaajia 

huolelliseen alku- ja loppukävelytykseen, huomioimme hevosten ruokailuajat aikataulutuksessa, arvostamme 

hevosystävällistä ja kaunista ratsastusta, hevoset kilpailevat kehitysvaiheeseen, osaamiseen ja jaksamiseen 

sopivissa luokissa sopivien ratsastajien kanssa, jne.  

Myös muita järjestämiämme tapahtumia, joissa hevosia on mukana, mietimme hevoslähtöisesti. Kannustamme 

jäseniämme huoltamaan myös itseään tapahtumissamme ja muuten, jotta hevosten ratsastuskokemus paranee 

parempikuntoisten ja kehoaan hyvin hallitsevien ratsastajien myötä. 

Kannustamme jäseniämme osallistumaan ratsastuskoulun pitämiin poni- ja hevoskerhoihin ja suorittamaan 

niissä ruokinta-, hoito- ja ratsastusmerkkejä ja näin lisäämään tietouttaan hevosista. Ratsastusmerkkien koulu- ja 

esteosioita pystyy suorittamaan jokaisissa seurakisoissamme. Kustannamme jatkossakin jäsentemme 

merkkisuoritukset ja kerromme tästä mahdollisuudesta myös niille, jotka eivät ole vielä seuramme jäseniä. 

Urheilulliset tavoitteet: Järjestämme ratsastus- ja hevosmiestaitoja kehittäviä tapahtumia. Kilpailuharjoitusten 

(tässä tekstissä seurakilpailujen) kautta jäsenillä ja muilla 

harrastajilla on mahdollisuus tavoitteelliseen harrastamiseen 

myös ratsastuskoulutasolla. Haluamme järjestää 

kilpailuharjoitukset mahdollisimman ammattimaisesti, jotta 

harrastajat saavat harjoitella kilpailemista laadukkaasti. 

Muokkaamme kisaluokkia ja tarjoamme lähtöpaikkoja kilpailijoita 

silmällä pitäen niin, että mahdollisimman moni kilpailemaan 

haluava uskaltautuu ja mahtuu mukaan itselleen sopivaan 

luokkaan. Järjestämme jäsenkyselyitä säännöllisesti. 

Jäsenkyselyiden avulla pyrimme löytämään parannuskohteita mm. 

kisajärjestelyissä ja tarttumaan niihin.  

Ratsastuskoulu tarjoaa tehoryhmäopetusta tavoitteellisille 

oppilaille tukemaan kilpailutoimintaa. Seura tukee näiden 

tehoryhmäläisten osallistumista tallin ulkopuolisiin kisoihin. 

Haluamme, että seuraa ja ratsastuskouluamme edustavat 

ratsastajat tunnetaan hevosystävällisinä, taitavina, urheilullisina ja 

reiluina kilpailijoina. Kisoissa pärjääminen on mukavaa bonusta. 

Haluamme tukea ratsastuskoulun ulkopuolella tavoitteellisesti 

kilpailevia seuramme ratsastajia kilpailuluvan maksamisella 

taloustilanteemme mukaan. Seuramme väreissä ratsastuskoulun 

ulkopuolella kilpailevat ovat esimerkkejä urheilijoina ja ihmisinä 

jäsenillemme. Siksi myönnämme kilpailulupia harkitusti. 

Terveellisiin elämäntapoihin ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet: 

Haluamme tarjota jatkossakin virikkeellisiä, edullisia ja urheilullisia 

tapahtumia kaiken ikäisille seuramme jäsenille. Harrastusinto 

hiipuu monesti murrosiän kynnyksellä ilman innostavaa toimintaa 

ja haluammekin kannustaa nuoria jatkamaan tervettä 

RS Majoranin perustajajäsen ja edelleen 

seuraamme alue- ja kansallisissa kisoissa 

edustava Teemu Ahtee Sarotin selässä 

kesällä 2013. Kuva Harjun oppimiskeskus. 
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harrastamista ja edistää liikunnallisuutta aikuistumisen kynnyksellä.  

Haluamme edistä jäsentemme tietoisuutta 

oheisliikunnan tärkeydestä ja sen 

merkityksestä paitsi omaan, myös hevosten 

hyvinvointiin. Kun ratsastajan fyysinen 

suorituskyky (kestävyys, hapenottokyky, 

lihasvoimatasapaino, liikkuvuus, jne.) ovat 

tietyllä tasolla, oppiminen on helpompaa ja 

onnettomuuksien riski pienenee. 

Kannustamme jäseniämme jatkossakin 

osallistumaan oheisliikuntatapahtumiin ja -

koulutuksiin sekä liikkumaan ja verryttelemään myös muuten, siis harrastamaan arki- ja hyötyliikuntaa. 

Haluamme, että myös uusien jäsentemme on mukavaa ja helppoa tulla tapahtumiimme ja viettää aikaa yhdessä 

saman henkisten ihmisten kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin. 

Seuran kehittymiseen liittyvät tavoitteet: Otamme jäsentemme toiveita huomioon tapahtumia 

suunnitellessamme ja niitä järjestäessämme. Tavoitteenamme on kehittää jo olemassa olevia tapahtumia ja 

käytäntöjä sekä kehittää uusia tapahtumia. Opettelemme myös luopumista, jotta tapahtumavalikoimamme ja 

niihin liittyvä työmäärä pysyy järkevänä. Järjestämme jäsenkyselyitä säännöllisesti ja käymme niiden annin 

perusteellisesti läpi. Haluamme tarjota kaikille jäsenillemme harrastusmahdollisuuksia tavoitteista ja taitotasosta 

riippumatta.  

Keskitämme voimamme seuralle tärkeisiin ja oleellisiin tapahtumiin ja säästämme näin vapaaehtoisten aikaa ja 

voimia. Pyrimme jakamaan työtaakkaa tasaisesti, kaikki tekevät omien mahdollisuuksiensa, osaamisensa ja 

jaksamisensa mukaan. 

Kannustamme jäseniämme osallistumaan seuraa hyödyttävään toimihenkilö- ja muuhun koulutukseen, 

esimerkiksi este- tai koulutuomarikurssille ja osallistumme kustannuksiin taloustilanteemme mukaan. 

Taloudelliset tavoitteet: Olemme varojaan tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja vastuullisesti käyttävä seura. 

Taloutemme on tasapainossa ja talouden- ja kirjanpitomme on täsmällistä. Hyödynnämme 

yhteistyökumppaniemme tarjoamia mahdollisuuksia säästöihin ja 

karsimme turhia menoja. Yhteistyökumppanimme saavat vastineeksi 

mm. näkyvyyttä internetsivuillamme ja tapahtumissamme. 

Haluamme jatkossakin olla reilun 300 jäsenen seura. Jäsenmaksutuotot 

ovat merkittävä tulonlähde seurassamme ja ne turvaavat 

mahdollisuutemme kehittää toimintaamme. Jäsenmaksuhintamme ovat 

kohtuulliset. 

Keräämme varoja toimintaamme pitämällä buffettia seurakilpailuissa ja 

tapahtumissa. Jäsenmaksujen tapaan myös buffetin antimet on 

hinnoiteltu maltillisesti, mutta niitä on menneisiin vuosiin nähden 

kohtuullistettu. 

Edellä mainittujen säännöllisten perustulonlähteiden sekä pienempien 

tuloerien avulla haluamme jatkossakin, tiukentuvasta taloustilanteesta 



15 

 

huolimatta, säilyttää edullisen hintatason tapahtumiemme sisäänpääsymaksuissa. 

Ratsastuskoulu- ja talliyhteistyöhön liittyvät tavoitteet: Haluamme kehittää seuramme ja ratsastuskoulun 

välistä yhteistyötä entisestään, jotta voimme 

palvella ratsastajia ja seuran jäseniä 

mahdollisimman saumattomasti ja ajaa heidän 

etujaan. Haluamme tarjota jäsenillemme 

monipuolista hevosajanvietettä mahdollisimman 

tehokkaasti, keskinäinen työnjakomme on selvä. 

Teemme yhteistyötä myös toisten 

ratsastuskoulujen ja -seurojen sekä Suomen 

ratsastajainliiton kanssa aina tilaisuuden tullen, 

mahdollisuuksiemme mukaan.  

Seuran viestinnälliset tavoitteet: Jatkamme 

aktiivista ja avointa tiedotustamme ja kerromme 

jäsenillemme asioista heti kun niitä saadaan selville, useita viikkoja ennakkoon ennen tapahtumaa sekä 

seuramme internetsivuilla, Facebook-sivuilla että ilmoitustaululla.  

Ajankohtaisia asioita käymme läpi neljä-viisi kertaa vuodessa ilmestyvässä RS Majoranin jäsentiedotteessa ja 

julkaisemme tapahtumia myös Instagram-tilillämme. Seuralla on sähköpostilista, johon ilmoittautuneille 

lähetetään tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostilistalle voi ilmoittautua seuran internetsivujen kautta. 

Sivujen kautta seuralle voi lähettää kysymyksiä ja muuta palautetta. Internetsivujen kautta jäsenilmoituksen 

tehneet voivat ilmoitusta tehdessään ilmoittautua samalla mukaan seuran sähköpostilistalle. 

Lisäksi hallituksen jäsenet ja ratsastuskoulun henkilökunta tiedottavat tulevista tapahtumista aktiivisesti myös 

kasvokkain.  

Olemme kaksisuuntaisia 

viestinnässämme ja tiedustelemme 

jäsentemme toiveita aktiivisesti myös 

Facebookin ja seuran internetsivujen 

kautta. Jäsenet voivat osallistua seuran 

vuosikokouksiin ja vaikuttaa myös sitä 

kautta.  

Internetsivujen sisältö on helppolukuista 

ja monipuolista ja lisäämme sivuille 

hyödyllisiä dokumentteja säännöllisesti. 

Haluamme tavoittaa myös ratsastusharrastusta aloittavien lasten vanhemmat, lisätä heidän tietoaan 

ratsastuksesta lajina sekä siitä, miten seuramme toimii, mistä siitä löytyy tietoa, keihin ottaa yhteyttä, jos tulee 

kysyttävää, jne. 

Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan alkeiskurssien ensimmäiselle tunnille, kerromme jonkun 

hallituslaisen suulla seurastamme ja annamme lisätietoja osallistujille myös kotiin vietäväksi.  
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7) Toimintalinjan vahvistaminen ja päivittäminen 

- Tähän kohtaan on kirjattu seuramme hallituksen kokoukset, jossa 

toimintalinja on hyväksytty.  

- Tähän on merkitty myös toimintalinjan päivitysaikataulu. 

- Tässä kerrotaan, miten yksittäinen jäsenemme on voinut vaikuttaa 

toimintalinjaan (jäsenkyselyt, yhteiset tapaamiset, vuosittaiset 

suunnittelupalaverit, vuosikokoukset, jne.) 

- Tavoitteemme on, että seuran uusi hallitus käy toimintalinjaa läpi 

vuoden ensimmäisissä kokouksissa ja tarkistaa, miten toimintalinja 

parhaillaan toteutuu käytännössä ja miten se sopii nykytilanteeseen. 

 

 Alkuperäinen toimintalinja on kirjoitettu keväällä 2013. Jatkossa toimintalinja kirjoitetaan ja sen 

tavoitteet määritellään useamman vuoden ajalle, edellisen kerran vuosille 2014-2016, nyt vuosille 2017-

2019.  

 Vuosittain, kunkin toimintavuoden alussa, päivitetään tarpeen mukaan luvut 7) toimintalinjan 

vahvistaminen ja päivittäminen sekä luku 8) ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako. 

 Toimintalinja vahvistetaan kolmen vuoden välein syyskokouksessa ja vuosittaiset täsmennykset 

vahvistetaan kevätkokouksessa. Kolmen vuoden välein, ennen uuden toimintalinjan virallistamista, 

siihen pyydetään kommentteja jäseniltä seuran internet- ja Facebook-sivujen kautta. Kokousmateriaalit 

ovat saatavilla sääntömääräisesti ennen kevätkokousta. 

 Suuntaviivoja ja toiveita seuran toimintaan liittyen on kysytty ja kysytään jäseniltä jäsenkirjeessä ennen 

jokavuotista syksyn ideariiheä sekä säännöllisesti järjestettävissä jäsenkyselyissä. Jäsenkyselyitä on tehty 

mm. vuosina 2015, 2014 ja 2013. 

 Toimintalinjan tavoitteiden toteutumista käydään läpi vuosittain hallituksen kokouksissa 

vuodenvaihteen molemmin puolin.  

 Toimintalinja on kaikkien luettavissa sen hyväksymisen jälkeen seuran internetsivuilla osoitteessa 

http://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com sekä Leppävaaran ratsastuskoulun ylätallin 

satulahuoneen ilmoitustaulun luona. 
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8) Ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako  Päivitetty 22.12.2016 

- Seuran hallitus ja työnjako, roolit seurassa 

- Muut toimijat ja tehtävät 

 

RS Majoranin hallitukseen on pyritty rekrytoimaan paljon seuratoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä, jotta 

työmäärää saadaan jaettua. Organisaatiokaaviossamme hallitusväki on jaettu kahteen ryhmään, hallintotiimiin ja 

tekijätiimiin, ja heidät on sijoitettu kahteen sinivalkoiseen (voittaja)ruusukkeeseen. Ajatuksena on hyödyntää 

jokaisen osaamista ja sen hetkisiä mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Esimerkiksi kunkin seurakisan järjestelyihin on nimetty vähintään kolme henkilöä, jotta hallituslaiset voivat myös 

itse kilpailla kisajärjestelyiden kärsimättä. Kaavioon on kirjoitettu kuvaus jokaisesta hallitustoiminnassa mukana 

olevasta henkilöstä, hänen tehtävästään ja vahvuuksistaan.  

Kaikki osallistuvat kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan, mutta asioita edistetään kokousten välillä myös 

sähköpostitse ja hallituksen omassa Facebook-ryhmässä. Kokouksia pidetään noin kuukauden välein lukuun 

ottamatta kesää ja joulunaikaa, jolloin pidetään kokoustaukoa. Ratsastusseuramme internetsivut löytyvät 

osoitteesta http://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com. Hallitusväen yhteystiedot ovat toimintalinjan 

lopussa.  

 

Tekijätiimi 

Tekijätiimiläiset vastaavat pääosin kisojen ja tapahtumien järjestelyistä ja ovat paikalla tapahtumapäivinä.  

Annaleena: Vuonna 2013 hallitukseemme liittynyt monitoiminainen, jonka perheessä myös tytär Tiia ratsastaa. 

Hän tuo viestiä ja ideoita hallitukseen lasten ja vanhempien näkökulmasta. Taustaa yhdistystoiminnasta, 

urheiluseuroista ja vanhempainyhdistyksestä sekä ravintola- ja it-töistä sekä tapahtumien organisoinnista. 

Kokkiperheeseen kuuluvalta aurinkoiselta osaajalta suhteita löytyy niin ruoan tekemiseen kuin tarjoiluun. Ottaa 

haasteita vastaan, sai vuonna 2015 päätökseen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

tietojärjestelmäosaamisen linjalla töiden ja muun arkihärdellin rinnalla. 

Camilla: Vuodesta 2006 seuramme toiminnassa mukana ollut prosessien ammattilainen, mm. LEAN-asioiden 

kanssa työarjessaan työskentelevä World Class Enterprise Manager. Rauhoittelee välillä innostuvia haahuilijoita, 

että ”näinjanäin” tehtiin jo ”silloinjasilloin”, tuo taustoja, perspektiiviä sekä realismia suunnitelmiin ja 

toteutukseen. Edesmenneen Ettoren entinen hoitaja ja tallityöläinenkin, joka nähdään kisapäivinä useimmiten 

pilli suussa, estetuomarina. Uskomattoman nuorekas mummo, joka on seuratoimintamme tukipilari, se keneltä 

kysytään neuvoa, monessa asiassa. Camilla sai vuoden 2014 päätteeksi pronssisen ansiomerkin 

huomionosoituksena ja kiitoksena seuralle antamastaan ajasta. 

Elisa: Katso kuvaus hallintotiimistä.  

Hanna: Katso kuvaus hallintotiimistä.  

Iiris H.: Tässä neidissä on johtaja-ainesta, ottaa tilanteen kuin tilanteen haltuun, ei arkaile eikä säästele itseään. 

Kulkee Hanzin jäljillä esteradan rakennusammattilaisena, on aina apuna, kun tapahtuu. Iipu kuvailee itseään 

kovaääniseksi hevostytöksi.  Kekseliäs tapahtumanikkari ja osaava hurjapää myös ratsailla. Opiskelee Aalto-
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yliopistossa kemian diplomi-insinööriksi, ja on aktiivinen myös teekkaripiireissä toimien Kemistikillan 

hallituksessa.  

Jeanette: Vuoden alusta 2013 hallitustoimintaamme mukaan lähtenyt vakikisaaja, jonka vuosien kokemuksia 

tallista, hevosista, tapahtumista ja kisoista rivijäsenen ja kilpailijan silmin hyödynnämme. Sane on sekatyönainen 

ja lähetti, joka on aina valmiina auttamaan siellä, missä apua tarvitaan. Hoitajaura alkoi Sandyn kanssa 

pikkutyttönä, ja on jatkunut Londan ja nykyisin Cabun kanssa.  

Maija: Katso kuvaus hallintotiimistä. 

Milja: Milja liittyi joukkoomme syksyllä 2014 nuorisoasioita hoitamaan. Milja on hoitanut Balancea vuodesta 

2007 lähtien, ratsastamisen Leppävaarassa hän aloitti pari vuotta aiemmin. Milja tunnetaankin tallin käytävillä 

luotettavana auttajana, isompana, jolta voi kysyä neuvoa. Rooli taitaa olla myös vähän ”sukuvika” ;-). Ratsailla 

hänen intohimonsa ovat 

erityisesti esteet, vauhti ja 

kisaaminen kiehtovat. 

Milja valmistui keväällä 

2016 ylioppilaaksi 

ilmaisutaitopainotteiselta 

luokalta ja haaveilee (tosin 

nyt vähemmän kuin 

ennen) näyttelijän 

ammatista. Syksyllä 2016 

hän aloitti kemian opinnot 

Aalto yliopistossa. 

Aiemmin Milja on 

harrastanut myös balettia, 

voimistelua ja tanssia.  

Salla-Mari: Vuonna 2014 

hallitukseen liittynyt 

eläintenkouluttaja ja 

klinikkaeläintenhoitaja. 

Töiden ja heppailun lisäksi 

liikunta ylipäänsä, 

musiikki- ja- bändihommat 

ovat suuressa osassa 

elämässä. Ratsastuksen 

noin 10-vuotiaana 

aloittanut Sasu on 

seurakisojen vakiokasvo ja 

tuo näkemystä kilpailuasioihin.  Kaikessa tekemisessään täydellisyyteen pyrkivä neito on kuin kotonaan hevosen 

selässä: prätkämimmiä eivät hevosvoimat eri muodoissa pelota. Edesmenneet hoitohepat Nikolai ja Dixie 

kertovat myös Sasusta jotain, hän ei ole ihan perusliisa ja ymmärtää hevosten käyttäytymisestä ja käsittelystä 

paljon. 

Tiia: Katso kuvaus hallintotiimistä. 
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Tiina: Monena vuonna Tiinaa on yritetty ylipuhua mukaan hallitustoimintaan, syksyllä 2014 se vihdoin onnistui. 

Pitkäjalkainen rauhallisuuden perikuva on kietonut monta haastavaa ratsua pauloihinsa, ja tämä menestynyt 

kilpailija on jo valmiiksi mukana valtaosassa kisoista. Tiinan ratsastusharrastus Leppävaarassa on alkanut jo 

parikymmentä vuotta sitten, joten hän on tuntenut pitkälti kaikki koulun ratsut ja on nähnyt seuran eri vaiheet. 

Insinööriksi valmistunut ”Tinde” harrastaa ratsastuksen lisäksi salillakäyntiä, lautailua, hiihtoa, pyöräilyä ja 

eräretkeilyä. Ja keittiöhommatkin sujuvat, pikkujoulujen 2016 piparkakkutalo oli Tinden käsialaa. 

 

Hallintotiimi  

Hallintotiimiläiset huolehtivat paperiliikenteestä, valmistelevat pöytäkirjoja, lomakkeita, raha-asioita, 

tapahtumainfoja, hoitavat tilavarauksia, jäsenjuttuja, päivittävät nettisivuja ja selvittävät ajattomia asioita.  

Anu: Seuramme dokumenttien, esitteiden, jäsenkirjeiden ja pöytäkirjojen laatija, maksuliikenteen hoitaja ja 

internetsivujen päivittäjä, ammattitaustaltaan toimittaja. Viestinviejä ratsastuskoulun suuntaan, mutta myös 

muihin yhteistyötahoihin, esim. SRL:ään, kaupunkiin ja tavarantoimittajiin. Laskunmaksaja ja monen 

käytännönasian hoitaja. Taustaa järjestömaailmasta sekä luottamus- että toimihenkilönä mutta myös urheilijana 

(lentopallo) ja seura-aktiivina. Tätiratsastaja ja pienten lasten äiti, hoiti edesmennyttä Larinoa. 

Eerika: Todellinen heppahullu Eerika löysi omiensa joukkoon, kun päätyi v. 2014 opiskelemaan Ypäjän 

hevosopistolle. Hän valmistui sieltä ratsastuksenohjaajaksi toukokuussa 2016. Kolmivuotiaana hevosen selässä 

ensimmäistä kertaa olleelle Eerikalle hevostelusta on tullut elämäntapa. Ennen Ypäjälle lähtöä hän oli 

Leppävaarassa luottotyyppi, alkoi käydä tallilla syksyllä 2003 ja ehti hoitaa Famea, Larinoa, Luccaa ja Entrapia. On 

täysillä mukana kaikessa aloittamassaan, on sitten kyse toastien paistamisesta tai alkeistunnilla auttamisesta. 

Taitava ratsastaja kaivaa kaikista ratsuistaan parhaat puolet esiin. Eerikan kanssa voisi hevosista, heidän 

käytöksestään, ratsastettavuudestaan ja tunnin oivalluksista puhua vaikka maailman loppuun asti ;-). On 

hallituksen etäjäsen, käy kotitallilla aina kun ehtii, hevoshommat vievät pitkin maata ja maailmaa. 

Elina: Seuramme monivuotinen jäsensihteeri. Kokiksi valmistuneen toimistotyöläisen vapaa-aika kuluu 

hevosteluissa, kuinkas muuten. Osansa huomiosta ja ajasta nappaa vuonna 2016 syntynyt Venla-

tyttönen. Elinalla on vuokrahevonen toisaalla ja hän on tällä hetkellä Majoranin etäjäsen. Jäsenhakemukset ja 

muut jäsensihteeriasiat kannattaakin hoitaa ensisijaisesti sähköpostilla ja internetsivujen kautta, sitä kautta Ellun 

tavoittaa parhaiten. Leppävaarassa ratsastaessaan on hoitanut Donnaa, Hoviharia ja Luccaa.  

Elisa: Tallilla paljon aikaansa viettävä avulias hevosnainen, jota pienempienkin heppatyttöjen on helppo 

lähestyä. Hänen kauttaan saadaankin arvokasta tietoa nuorten jäsentemme toiveista. Nopeasti asioita omaksuva 

uuden polven kisajärjestäjävirtuoosi, tunnollinen puurtaja, joka on aina valmiina kaikkeen. 

Sairaanhoitajaopiskelijan kosketus hevosiin on tulevaan ammattiin sopivasti maagisen hellä, eikä sellaisia otuksia 

taida ollakaan, jotka eivät pitäisi yhteistyöstä Elisan kanssa. Kisoissa ratsastaa monesti sellaisia hevosia, joita 

muut eivät saa fiksusti liikkeelle edes tunneilla, kisoista puhumattakaan.  Eikä niitä meinaa edes samoiksi 

hepoiksi tunnistaakaan, niin hienoja ovat! Varsinainen mestariratsastaja ja -taluttaja, joka auttaa kaikkia ja aina. 

On nykyisin myös seuran nettisivujen hevosesittelyiden yhteyshenkilö, päivittää sivuja muutenkin. 

Hanna: Nuoresta iästään huolimatta on ollut seuran toiminnassa mukana iäisyyden ja Leppävaaran 

ratsastuskoulun asiakas noin viisivuotiaasta lähtien. Vuorokauden tuntien tehokäyttäjä, joka jakaa aikaansa 

ratsastusseuran, Campinan hoitamisen, tavoitteellisen ratsastamisen ja talliapulaisen hommien lisäksi 

kasvatustieteiden opintojen, toimistotyön ja cheerdance-valmentamisen ja organisoinnin kanssa. Hevostouhut 
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ovat Hanzin elämän voimavara ja tallilla vietetty aika auttaa näkemään, mitä seuratyössä on milloinkin 

ajankohtaista. Ideanikkari, asioiden käynnistäjä, seurakisojen ja radanrakennuksen vakiokasvo. Leppävaaran 

ratsastuskoulu palkitsi Hanzin vuonna 2014 vuoden ratsastuskoululaisena ja pikkujouluissa 2016 hän sai 

Majoranin hakeman pronssisen ansiomerkin seuralle antamastaan ajasta. 

Maija: Vuosikaudet seuratoiminnassamme mukana ollut internetsivujen tukipilari, jonka seura-apu on jatkunut, 

vaikka hän on asunut Suomen rajojen ulkopuolella. Medianomiksi keväällä 2014 valmistunut viestijä on 

hyödyntänyt opintojaan seuratoiminnassa ja harrastuneisuus on poikinut mm. vuoden 2012 lopulla uudistuneet 

internetsivut. Erinomainen ja ahkera valokuvaaja jatkaa opintojen päätyttyä oman alansa työkuvioissa. Tallin 

vakiratsastaja on kuulunut kalustoon niin kauan, että hoitajaurakin alkoi Sonnyn kanssa vuonna 1999, eli aika 

kauan sitten. Vuonna 2005 hallitustoiminnan aloittanut Makke palkittiin vuonna 2014 seuralle antamastaan 

ajasta pronssisella 

ansiomerkillä. Hän palasi 

hallitukseen vuoden 2015 

alusta lähtien hoideltuaan 

www-hommia pari vuotta 

hallituksen ulkopuolisena 

jäsenenä.  

Tiia: RS Majoranin uusin 

hallitusjäsen, vuoden 

2016 alussa hallituksessa 

aloittanut ”Tiuku” on 

pitkän linjan 

leppävaaralainen.  Hän 

aloitti ratsastamisen 

Lepuskissa samoihin 

aikoihin kuin ”tavallisen” 

koulutaipaleensa, 6-

vuotiaana. Vuosia on 

siitäkin, kun hoitajaura 

alkoi Columbon kanssa, 

nykyinen silmäterä on 

yksityispuolen Raadium. 

Tiia opiskelee 

journalismia ja on tällä 

hetkellä töissä viestinnän 

hommissa. Kirjallisen lahjakkuutensa vuoksi onkin sijoitettu hallituksessa hallintotiimiin. Ei pidä melua itsestään, 

keskittyy tekemiseen. Oli yksi pikkujoulujen 2015 stipendiaateista, opettajien perusteluissa luki mm. seuraavaa: 

”Olet äärimmäisen taidokas ratsastaja, osaat ratkaista ongelmia itsenäisesti ja hevoset ja ponit ovat parempia 

sinun jäljiltäsi. Olet avulias, fiksu, järkevä ja äärimmäisen luotettava. Olet esimerkki muille ratsastajille.” 

Siv: Vuoden 2013 alusta lähtien kirjanpitäjäksemme lupautunut eläkeläinen, joka teki pitkän työuran 

kirjanpitäjänä. Oli aikeissa jättää numerot vallan ja suunnitteli viettävänsä eläkepäiviään muissa merkeissä, 

mukavan vapaaehtoistyön parissa. Naapurissa asuva Anu kysyi mukaan seuramme toimintaan ja Siv päätti, että 

Majoranista tulisi hänen vapaaehtoisprojektinsa, numeroista huolimatta. 
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RS MAJORAN, hallitus vuodelle 2017 ja tehtävät:    

Henkilö              Tehtävä Sähköposti           Puhelinnumero        Hallituskausi   

Hanna Kanerva            puheenjohtaja  hanna_kanerva@hotmail.com       p. 040-707 3381        2016-17                   

Camilla Fyhrqvist-      varapuheenjohtaja camilla.fyhrqvist-kokkonen@         p. 040-843 9411       2016-17 

Kokkonen   gemalto.com              

Anu Helomaa              hallituksen sihteeri, anu.helomaa@iki.fi          p. 040-592 2929       2017-18  

              rahastonhoitaja 

Elina Nurmi                   jäsensihteeri aino.elina.nurmi@gmail.com          p. 040-534 1504       2017-18 

Maija Virtanen            www-vastaava maiija.virtanen@gmail.com           p. 040-836 7117       2017-18     

Iiris Hakaste              jäsen   iiris.hakaste@gmail.com          p. 050-406 8713       2016-17 

Elisa Kankkunen          jäsen   elisa.kankkunen@elisanet.fi          p. 050-911 9327       2017-18                        

Annaleena Rauha       jäsen  annaleena.rauha@gmail.com        p. 050-388 4447       2017-18 

Jeanette Tinnis            jäsen  jeanette.tinnis@hotmail.com        p. 040 527 5928        2017-18 

Eerika Aartoaho          jäsen  aartoahoeerika@gmail.com         p. 045-638 0317        2016-17 

Salla-Mari Kostia         jäsen  sallamari.kostia@gmail.com          p. 050-533 9546       2016-17 

Tiina Horto              jäsen  tiina.horto@gmail.com         p. 050-300 5876       2017-18 

Tiia Jokela             jäsen  tiia.jokela@outlook.com         p. 040-765 2219       2016-17 

Milja Koskela             nuorisovastaava milja.koskela@hotmail.com          p. 050-434 6141      2016-17 

Hallituksen ulkopuolelta: 

Heikki Mutikainen      ratsastuskoulun edustaja                

Siv Englund             kirjanpitäjä siv.englund@gmail.com          p. 040-543 3121              

         


