Suomenratsut ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
1. YLEISTÄ
Suomenratsut ry, (SuoRa), on perustettu 28.12.1973 tarkoituksenaan edistää suomenhevosen
ratsastuskäyttöä, toimia suomenhevosta ratsuna käyttävien ratsastusseurana ja toimia suomenhevosratsun
rotujärjestönä. Toiminta sisältää tiedotustoimintaa sekä kilpailu- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä.
Yhdistyksellä voi olla kerhoja, alueellisia alajärjestöjä ja yhteistoimintaseuroja.
Suomenhevonen soveltuu hyvin eri ratsastuksen lajeihin. Parhaat yksilöt kilpailevat kouluratsastuksen
vaativalla tasolla tai 120 cm:n esteillä. Suomenhevosen monipuolisuus tekee siitä myös erinomaisen ns.
paremman harrastehevosen.
Suomenhevosratsujen jalostusta ja kasvatusta voidaan edistää hankkimalla kasvattajille tietoja
ratsujalostukseen sopivista oriista. Kasvatustoimintaa kannustetaan järjestämällä näyttelyitä ja tukemalla
kasvattajia.
Suomenhevosratsuja ja pienhevosia esitellään entiseen tapaan erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Katrilli-,
monikäyttö- ym. ryhmät esittelevät suomenhevosia erinomaisella tavalla. Lisäksi voidaan osallistua erilaisiin
suomenhevosen hyväksi järjestettäviin koulutuksiin ja kampanjoihin.
Aluetoimintaa tehostetaan tukemalla taloudellisesti koulutustilaisuuksien järjestämistä. Lisäksi järjestetään
aluekerhojen kokoontumistilaisuus Suomenratsujen Kuninkaallisten yhteydessä.
Vuoden 2018 toiminnan teemana on Hyvinvoiva suomenhevonen.

2. KOULUTUS JA VALMENNUS
Järjestämällä suomenhevosille valmennus- ja koulutustoimintaa voidaan parhaiten kehittää suomenhevosen
ratsuominaisuuksia. Vuonna 2018 pidetään yleis-, valmennus- ja teholeirejä Ypäjällä. Aluekerhojen
järjestämiin valmennustilaisuuksiin voidaan myöntää avustuksia.

3. NÄYTTELYT JA NÄYTÖKSET
Suomenhevosratsujen ja pienhevosten arvostelut jalostusluokkia varten järjestetään vuonna 2018
seuraavilla paikkakunnilla (www.hippos.fi)
- oriit: Ypäjä 16.3.2018,
- tammat:
Tammanäyttelypäivien lisäksi voi varsoja esittää:
Suomenhevosratsujen ja pienhevosten valtakunnallisen näyttelyn ajankohta ilmoitetaan netissä ja Suoralla lehdessä.
Muita tapahtumia: Suomenhevosen superviikonloppu 16.-18.3.2018, jossa Orisuora 17.3.2018 ja
Suomenhevoskasvatuksen seminaari 18.3.2018 Ypäjällä. Helsinki Horse Fair 2.-4.3.2018, Hevoset-messut
7.- 8.4.2018 Tampereella, Valtakunnallinen työmestaruuskilpailu, Kuninkuusravit 28.- 29.7.2018
Rovaniemellä, Pony-näyttely, Suomenratsujen Kuninkaalliset ja Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu
Ypäjällä 6.-9.9.2018,
SuoRa, aluekerhot ja paikalliset katrilliryhmät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin
yleisötilaisuuksiin.

4. YHTEISTOIMINTA
Suomenratsut ry on jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:ssä ja Suomen Hippos ry:ssä.
Yhteistyömuotona Suomen Ratsastajainliiton kanssa on suomenhevosluokkien sijoittaminen kansalliseen
kilpailukalenteriin. Omien luokkien vaikutus suomenhevosen ratsastuskäytön lisääjänä on kaikkein
merkittävin kaikista toimintamuodoista. Suomenhevosluokkia voidaan järjestää esteratsastuksessa,
kouluratsastuksessa, kenttäkilpailussa, valjakkoajossa ja matkaratsastuksessa.
Yhteistyömuotoja Suomen Hippoksen kanssa ovat kilpailutoiminnan seuranta ja tulosten tilastointi
palkintojen lähettämistä varten. Suomen Hippoksen kautta on maksettu palkintotukea suomenhevosten
kansallisten kilpailuluokkien järjestämiseksi (Prix de Suomen Hippos).
Hevospelien tuotoista maksettaviksi Prix de Suomen Hippos -luokkien palkinnoiksi esitetään (euroina): 400,
300, 200, seur. 100 ja suomenhevosten mestaruusluokissa (este, koulu, kenttä, valjakko) kokonaiskilpailun
kolmelle parhaalle: 800, 500 ja 300. Pistekilpailupalkinnot perustuvat SRL:n laskemiin ranking-pisteisiin.
Pistekilpailun palkinto jakaantuu hevosen omistajalle ja kasvattajalle.
Pistekilpailun voittaneen hevosen omistajalle annetaan pistekilpailupokaali vuodeksi kerrallaan. Ratsukko
’Vuoden Tulokas’ palkitaan kannustusstipendillä. Lisäksi palkitaan paras ulkomailla menestynyt
suomenhevonen.
Yhteistyömuotona Biofarmin ja Ypäjän Hevosopiston kanssa on 6v. suomenhevosratsujen
kasvattajakilpailun järjestäminen. Lisäksi voidaan järjestää myös muita sponsoroituja kilpailusarjoja koulu- ja
estehevosille.

5. TIEDOTUS
Suomenratsut ry:n sisäinen tiedotus tapahtuu www.suomenratsut.fi -kotisivujen ja Facebookin sekä
Suoralla-lehden kautta, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa seuraavasti: helmi-, touko-, syys- ja
joulukuussa. Ulkoinen tiedotus hoidetaan Hippos-, Hevosurheilu-, ym. hevosalan lehtien, päivä- ja
paikallislehtien kautta.

6. HALLINNOLLINEN JA JÄRJESTÖTOIMINTA
Suomenratsut ry:n hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Uusia toimintamuotoja varten voidaan perustaa
työryhmiä.
Sääntömääräisesti pidetään kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa 2018 kokouskutsussa
lähemmin ilmoitettavassa paikassa ja alkamishetkenä. Hallitus kokoontuu ilman eri kutsua tuntia ennen
kevät- ja syyskokouksen alkua mainittujen kokousten pitämispaikassa.

7. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat: seniorit 30 € ja juniorit 15 €. Mikäli haluaa olla SuoRan kautta
Suomen Ratsastajainliiton jäsen, maksetaan lisäksi SRL:n jäsenmaksut.
Perhejäsenmaksut: seniorit 15 € ja juniorit 10 €. Mikäli perhejäsen haluaa olla SuoRan kautta Suomen
Ratsastajainliiton jäsen, maksetaan lisäksi SRL:n jäsenmaksut.
Ainaisjäsenet sekä yritys- ja yhteisöjäsenet 300 €.
Sekä kirjanpito että toimistonhoito ja siihen liittyvät jäsenrekisterin ylläpito, myyntituotteiden lähetykset,
ilmoittautumiset ja postitukset hoidetaan ostopalveluina.
Yhdistyksen taloutta parannetaan PR-tuotteiden myynnillä. Lahjoituksia otetaan vastaan Leea Rauvalan
rahaston tilille OP-Ypäjä 553902-412368.
Suomenratsut ry:n hallitus vuonna 2017: Kirsti Palva pj, Anita Hekali, Anu Immonen, Martti Kantola, Kielo
Kestinmäki, Elina Kylämäki, Marjo Norrbacka, Terttu Peltonen ja Sini Vaittinen.
Toimistonhoitaja: Siru Heikkilä, kirjanpito: Maria Ikävalko, Suoralla-lehden taitto Heli Penttinen.

