Suomenratsut ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2014

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. Näyttelytuomareille ja arvostelulautakuntien jäsenille järjestetään koulutusta.
Suomenhevosratsuja ja pienhevosia esitellään entiseen tapaan erilaisissa yleisötilaisuuksissa.
Katrilli- ym. ryhmät esittelevät suomenhevosia erinomaisella tavalla.
Aluetoimintaa tehostetaan tukemalla taloudellisesti koulutustilaisuuksien järjestämistä.
Yhteydenpidossa hyödynnetään Internetin tarjoamia mahdollisuuksia.
Vuoden 2014 toiminnan teemana on suomenhevosen monikäyttöisyys.
2. KOULUTUS JA VALMENNUS
Järjestämällä suomenhevosille valmennus- ja koulutustoimintaa voidaan parhaiten kehittää
suomenhevosen ratsuominaisuuksia. Vuonna 2014 pidetään kolme valmennusleiriä Ypäjällä ja
valmennustilaisuuksia aluekerhoissa.
3. NÄYTTELYT JA NÄYTÖKSET
Suomenhevosratsujen ja pienhevosten kantakirjaukset (tammat) keskittyvät vuonna 2014
aikajärjestyksessä seuraaville paikkakunnille (alustava kalenteri): 18.2. Kiuruvesi, 26.4 Ylöjärvi,
5.5. Ypäjä, 9.6. Jyväskylä, 15.6. Lappeenranta, 8.9. Seinäjoki, 15.9. Pori (pienhevoset rats.), 17.9.
Ruukki, 20.9. Urjala, 25.9. Lappeenranta, 11.10. Joensuu, 11.10. Orivesi (ratsut ja pienhevoset
rats.), 15.10. Virolahti, 27.10. Ypäjä.
Suomenhevosratsujen ja pienhevosten valtakunnallinen näyttely (ilmoitetaan myöhemmin).
Muita tapahtumia ovat:
Suomenhevoskasvatuksen seminaari 18.-19.1.2014 Ypäjällä, Helsinki Horse Fair 8-9.3.2014,
suomenratsujen koulutuspäivä Ypäjällä maaliskuussa, Tampereen hevosmessut 5-6.4.2014, 3vuotiaiden suomenhevosten valtakunnallinen näyttely 6.4.2014 Tampereella, Orisuora 27.4.2014
Harjussa, Valtakunnallinen työmestaruuskilpailu 18.5.2014 Virolahdella, Kuninkuusravit 2.3.8.2014 Porissa, Pony-näyttely elokuussa Vermossa, Suomenratsujen Kuninkaalliset ja Nuorten
suomenhevosten laatuarvostelu 5.-7.9.2014 Ypäjällä.
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 Black
Horse kasvattajakilpailun järjestäminen. Vuonna 2014 voidaan järjestää lisäksi yhteistyössä
sponsorin kanssa kilpailusarja kansallisiin osallistumattomille koulu- ja estehevosille.
5. TIEDOTUS
Suomenratsut ry:n sisäinen tiedotus tapahtuu Suoralla -lehden kautta, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa seuraavasti: helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa sekä Internetissä olevien kotisivujen
kautta, osoite http://www.suomenratsut.fi. 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 2014
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 2014 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 €.
Jäsenrekisterin pidon, myyntituotteiden lähetyksen, ilmoittautumiset ja postitukset hoitaa palkattu
toimistonhoitaja. Kirjanpito on ulkoistettu. Yhdistyksen taloutta parannetaan PR-tuotteiden
myynnillä. Lahjoituksia otetaan vastaan Leea Rauvalan rahaston tilille Op-Ypäjä 553902-412368.
Suomenratsut ry:n hallitus vuonna 2013: Kirsti Palva pj, Anne Fischer, Anne Friis, Martti Kantola,
Katja Kuokka, Elina Kylämäki, Terttu Peltonen, Piia Pirhonen ja Petra Rantala.
Toimiston hoitaja: Kielo Kestinmäki, kirjanpito: Maria Ikävalko, Suoralla-lehden taitto Heli
Penttinen sekä erikoistoimittaja Margit Ticklén.
Suomenratsut ry:n hallitus vuonna 2014: Kirsti Palva pj, Anne Fischer, Anne Friis, Martti Kantola,
Katja Kuokka, Elina Kylämäki, Terttu Peltonen, Piia Pirhonen ja Elina Österberg.
Toimiston hoitaja: Kielo Kestinmäki, kirjanpito: Maria Ikävalko, Suoralla-lehden taitto Heli
Penttinen sekä erikoistoimittaja Margit Ticklén.

