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RIDERS FINLAND RY :n KEHITYSSUUNNITELMA

Western Riders Finland ry

Yhdistys on Suomen Ratsastajain Liiton (SRL) jäsenenä toimiva ratsastusseura.
Ratsastusseuratoimntansa lisäksi on yhdistyksellä rooli lännenratsastuksen ja siihen liityvän tietotaidon eteenpäin viejänä. WRF on perustettu 1991. SRL hyväksyi lännenratsastuksen viralliseksi lajiksi yksityis henkilön, Ursula Turtiaisen
aloitteesta vuonna 1994. Jäseniä yhdistyksessa oli vuonna 2001, 169kpl. Vuonna
2000 päätettiin siirtyä ulkojäsenyydestä SRL täysjäseneksi, joka toisi velvollisuuksia, mutta myös mahdollisuuksia. Y11distyksenjäsenistä 55 kuului SRL:n
WRF:n kautta sen ensimmäisen täysjäsenvuonna (katso kehityssuunnitelman lähtökohta-arvio vuonna 1999). WRF julkaisee neljäkertaa vuodessa Western Rider ~
jäsenlehteä. Lehti sisältää hevosiin ja lännenratsastukseen liittyviä artikkeleita,
ilmoituksia tapahtumista, jäsenluottelon jne. Kaikkien kilpailujen, joiden kutsut
ilmoitetaan WR-lehdessä, tulokset lasketaan yhteen ja eniten sijoituspisteitä keränneet ratsukot palkitaan WRF-Cup palkinnolla.
Kehityssuunnitelman alku

Kehityssuunnitelma yhdistykselle sai alkunsa Mlima Leikolan ja Tuuli Hakalan
ehdotuksesta yhdistykselle. Oppilastyönä opintoihinsa liittyen he olivat halukkaita
kartoittamaan yhdistyksen tilannetta, tarpeita ja mahdollisuuksia syvemmin.
Sittemmin työn pitkittyessä nettisivujen valmistuttuaja työn laajetessa, Minna
Leikola, joka oli mukana yhdistyksen hallituksessa 2000-2001, jäi toteuttamaan
jäsenkyselyyn ja yhteenvetoon liittyvät tehtävät loppuun Tuuli Hakalan päättäessä
opiskelunsa keväällä 2001.
Kehityssuunitelman tiimoilta otettiin yhteyttä WRF:n 1999 puheenjohtajana
toimineeseen Tiina Ripattiin ja hän koki asiasta muiden tahojen kanssa
keskusteltuaan toteuttamisen arvoiseksi. Näin työ lähti käyntiin. Lisää pää
Toimintakentän ongelmat projektin alussa keväällä 2000 ja mahdollisia ratkaisuja

1. Suhteellisen pieni "harrastajajoukko" edustaa kirjavaa ratsastusseurajoukkoa.
Harrastajat ovat monesti tavallaan yksin oman lajinsa kanssa ratsastusseurassa, koska seurat keskittyneet muihin ratsastuksen olympialajeihin (vaikuttaa
mm. kilpailukäytäntöö, valmennus)
2. Suomen vähäinen lajin kannattajajoukko hajaanttimassa kahden organisaation
olle, toisen ollessa 1999 perustettu Finlands Westero Riders Association
(huom! purkautui vuoden 2000-2001 aikana ja osajäsenistä siirtynyt takaisin
\VRF yhdistykseen).
3. Lajin harrastajat alueellisesti etäällä toisistaan. Kilpailujen ja valmennuksien
järjestäminen vaikeaa.
4. Laji on uusi. Siitä on vaieka saada nopeasti kattavaa, loogista kuvaa.
Erityisesti uusien harrastajien vaikea löytää perustietoa ja tasokasta opetusta
yrittäjäkaartin k:i1javuuden vuoksi. Lajiin liitetään paljon asiallisuuksia

(Natural Horsmanship) ja asiattomuuksia (villin lännen meininki negatiivisessa mielessä).
5. Pienen lajin sisällä monta "guma", joiden vaikea ]öytää yhteistä säveltä.
'lhteistyö eri tahojen kesken erittäin vaikeaa.
6. Tekijöitä puuttuu. Aktiivijäsenten määrä on pieni ja ihmiset arkoja astumaan
esiin. Harrastaja määrän ollessa pieni on esim. laadukkaiden/isompien kilpailujen jätjestäminen työlästä.
7. Mistä saada rahaa toimintaan ja sen kehitykseen? Lajin tunnettuus huono,
sponsorit vasta haaveita.

Mahdollisia ratkaisuja pohdittiin 2000 keväällä seuraavasti:
1. \VRF siirtyy sisäjäseneksi SRL:on ja toimii myös ratsastusseurana
Edut:
jäsenmäärän kasvu, uusia jäseniä jotka sitoutuvat tiiviimmin
seuraan
Jäsenille keskitetyt edut, seura joka ajaa lajin asioita myös
edullisempi harrastajalle
Haitat:
Työmäärä lisääntyy yhdistyksessä, löytyykö tekijöitä?
Asettuuko WRF ajamaan vain täysjäseniensä etua vai säilyykö
myös asema aatteellisena yhdistyksenä koko lännenratsastuksen
kehityksen eteenpäin viejänä?
2. Päivitetään yhdistyksen tiedotusmateriaab, uudistetaan markkinointia.
Näkyvyyttä eri keinoin. Mm. intemet sivustot, uusi kirjallinen esite, muu
materiaali ja sen kehittäminen. Tehdään tiedohts ja esillä olo suunnitelma
(maatalousnäyttelyy, esiintymiset jne.)
3. Tavotteellisuuden mahdollistaminen valmentautwnisessa. Selkeät vaatimustasot alue ja kansalliselle tasolle. Eri koulutustahojen ja mahdollisuuksien
kartoitus.
4. Tiedon saatavuus, esitteiden jakoa smmnitellusti yrittäjille, aktiivi barrastajiJJe
Jne.

5. Avoin keskusteluja yhteistyöhön positiivinen suhtautuminen.
6. Julkisuuskuvan kohottaminen, esim. julkkisjäsenten esiintyminen
7. Paikallista toimintaa paikallisjaostoiila

Kehityssuunnitelman alustus ja tavoitteen asettelu
Alustus kehityssuunnitelmalle käytiin vuosikokouksen yhteydessä Karhella 2000.
(liite l ja 2). Kokouksessa kehityssuunnitelma otettiin positiivisesti vastaan ja
päätettiin )Tittää jäsenistöstä innostuneita henkilöitä mukaan. Kokouksessa esitetiiil, että kevään 2000 kehityssuunniimaan kuuluisivat:
+ Yksinkertainen Web- sivu
yhteystietoineen

+ Kehityssuunnitelma-tapahtuman
järjestäminen kiinnostuneille jäsenille
(mahd. Mustialassa)
Aikataulua nettisivujen valmistumiselle ja kehitystapahtumanjärjestämiselle oli
karkea kevään 2000 kuluessa. Opiskelijat olivat valmistautuneet järjestämään
aktiivisille yhdistyksen jäsenille yhteistapahtuman, jonka aikana silloiseen tilanteeseen olisi tutustuttu ja tehdy suunnite1maa.'1 yhdessä tulevaisuutta vmten.
Kaunis ajatus oli pemstaa yhdistykselie kehitystiimi. Päätettiin ennen kehityssuunnittelu tapahtumaa tunnustella jäsenistöä, ovatko he kiinnostuneita lajin ja
yhdistyksen kehittämisestä. Ilmoitus kehitystiimistä julkaistiin jäsenlehdessä
(liite 3 ). Valitettavasti asiasta innostuneeksi ja kehtitystiimiin mukaan ilmottautui
vain yksi jäsen. Päätettiin, että tapahtumaa on turhajärjestää toistaiseksi. Siirryttiin nettisivujen valmisteluun ja sivttien tekemisen taitoon opetteluun, sillä
yhdistyksestä ei löytynyt tuolloin osaamista sivujen tekemiseen.

Yhdistykselle omat nettisivut
Koska oman intemet domainin kustannukset eivät olleet päätä huimaavat, päätettiin hakea telehallintokeskukse1ta yhdistykseltä oikeus westemriders.fi domainille
ja ylläpitopalvelu 50 megatavuun saakka Saunalahden palvelimelta (nyk. Jippii
Group). Ylläpitomaksu \niOsittain on toistaiseksi oHut 1200 mk/vuosi.
Kesäkuussa 2000 ensimmäinen, tosin hieman kömpelö, versio Web sivuista oli
luotu projektin ensimmäisenä tuotoksena. Sivustoiila oli info sivu (yhdistys, jäsenet, lännenratsastus), yhteystiedot, valokuvia, myyntiartikkelit ja tapahtumakalenteri. Tekstin oikeellisuus tarkistettiin Ursula Turtiaisen kanssa ja valokuvia
sivuille lahjoitti Ursula Turtiainen ja Johanna Poutanen, molemmat muutenkin
ak.1:iivisia yhdistyksen jäseniä Ursulan toimittaessa jäsenlehteä ja J ohannna
toimiessa jäsensihteerinä.
Tammikuussa 2002 sai yhdistys innostuneenja erittäin osaavan web-masterin,
Ville Tuovisen. Hän päivitti sivuille uuden ilmeen ja sai sivut teknisesti nopeammiksi ja toimivimmiksi. Nettisivt1jen hyödyntäminen on vasta alussa, ja tulevaisuus näyttää kuinka paljon niistä saadaan irti. Mainittava uudistus on myös
jäsenanomus, jonka voi täyttää netissä, mikä on melko edistyksellistä ratsastusseuralle tänäkin päivänä. ( vieraile ww\V. westernriders.fi)
.Jäsenkysely

Kehityssuunnitelman osaksi ja päätteeksi tehtiin yhdistyksen sisällä jäsenkysely.
Jotta saadaan käyttökelpoista tieto jäsenistä, ja niin että heitä voidaan palvella on
tunnettava jäsenet. Keväällä 2002 valmistunut jäsenkysely kokonaisuudessaan
liitteenä kehityssuunnitelman lopussa.

Saavutettuja muutoksia vuoteen 2002 ja niiden onnistumisesta

Netti sivujen ensimmäisen version valmistuminen kesäkuussa 2000 ja sitten uusi
päivitys ja asiantunteva webmasteri vuoden 2002 tammikuussa kertovat osaalueen onnistumisesta. Ratsastuseuraksi päätettiin siirtyä vuosikokouksessa 2000
ja se saatiin ko. vuoden aikanajätjestettyä SRL kanssa.Vuosi 2001 oli ensimmäinen vuosi ratsastuseuranaja peräti 55 jäsentä 164 henkilöjäsenestä liittyi SRL:n
WRF:n kautta. Seurana toimiminen lähti käyntiin siis positiivisesti. Työtä olisi
enemmän kun tekijöitä, mutta tehtävät näyttävät löytävän tekijänsä yksi kerrallaan. Tiedotusmateriaalia tehtiin ja päivitettiin pariinkin otteeseen vuosien 2000 ja
2001 aikana, tosin alle sadan painoksina. Tiedotusmateriaalissa olisi paljon parannettavaa (katso toimenpide-ehdotukset). Tiedotuksen suunnittelu jäi summitteluasteelle. Yhdistys oli esillä 2000-2002 Turku Horse Show:ssa, ja muutamassa
muussa tapahtumassa kuten arabi-päivillä, MCR avoimet ovet ja Tapiola GP:ssä.
Eli ei parammsta aiempaa juuri ole tapahtunut. Paikallisjaostoista on ollut kentällä
puhetta, kuten myös yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Toistaiseksi niiden osalta ei
ole muutosta.
Lyhyesti voidaan todeta, että niissä asioissa, joihin löytyi ihmisiä, jotka olivat
valmiita "laittamaan itsensä likoon" onnistuttiin, raskaampi soutuiset asiat valmistuvat yksi kerrallaan ja suurena siirtona näen ratsastusseuraksi muuttumisen,
mikä toistaiseksi on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.
Toimenpide-ehdotuksia

Jäsenkyselyyn ja yhdistyksen toiminnan lähi historiaa nojautuen rapmtin lopuksi
esitetään toimenpide-ehdotuksia perusteluineen. (Toimenpide-ehdotuksia käsitellään myös jäsenkyselyraportissa, joka on lopussa liitteenä.)
U osien jäsenten vastaanotto
Uusien jäsenten vastaanotto yhdistykseen on ollut vaihtelevaa. Käytäntöä on ollut
epäselvä, mitä jäsen esim. saa liittyessään syyskuussa yhditykseen. Saako hän kuluneen vuoden lehdet, onko niitä jäljellä vai onko jäsenmaksu voimassa suoraan
seuraavan vuodenkin ilman kuluneen vuoden lehtiä. Jäsenkyselyn yhteydessä tuli
ehdotus ns. tervetuloa paketin laatimiseen. Jäsen saisi tietoa yhdistyksestä ja
omista mahdollisuuksistaaja velvollisuuksistaan. Tämän paketin yhteydessä voisi
lähettää kuluneen vuoden lehdet uudelle jäsenelle.
Tiedonjakaminen
Jäsenkyselyn yhteydessä ehdotettiin ns. video kirjaston perustamista. Yhdistys
voisi ehdotuksen mukaan omistaa hevosten koulutukseen, hevostaitoon, ratsastukseenliittyviä videoita joita jäsenet voisivat vuokrata/lainata panttia vastaan.
Jäsenlehti sai paljon kiitosta, sen kehittäminen jatkossakin palvelee jäseniä
suoraan.
Koulutustapahtmnia voitaisiin järjestää jäsenille yhdistyksen tukemina. Näin
voitaisiin houkutella uusia jäseniäkin mukaan yhdistykseen.

Jäsenten keskuudessa ns. tietotaso vaihtelee suuresti, samoin motiivit harrastamiseen. Siinä missä toinen tähtää kilpailemaan, niin kaksi muuta haluavat harrastaa. Tasapuolisesti eri lähtökohdissa olevien jäsenten palveleminen on vaikeaa,
mutta voidaan muistaa toimintaa suunniteltaessa ja vaikka kongreettisesti jäsenlehden artikkelien annissa. Jäsenistöä voi rohkaista kirjoittamaan julkaisuun, monella on varmasti paljon annettavaa.
Yhdistyksestä tiedottaminen
Yhdistyksen esiteen uusiminen voisi olla ajankohtaista ja siihen tällä hetkellä on
yhdistyksellä varaakin. Koska suurin osa jäsenistä on liittynyt yhdistykseen alan
yrittäjien kautta, voitaisiinko heitä jollai tapaa kannustaa jakamaan tietoa enemmän ? Joka tapauksessa yhdistyksen esitteitä kannattaisi toimittaa alan yrittäjille
jaettaviksi, ehkäpä muutama !ehtikin jakoon tai paikan päälle tutustuttavaksi.
Kukaanjäsenkyselyyn vastanneista ei kertonut liittyneensä tai tutustuneensa yhdistykseen tapahtuman tmv. johdosta.. Näin ollen esillä olo tilaisuuksissa ei näytä
"tuottoisalta". Jatkossa esillä olo kam1attaakin mahdollsesti suunnitella huolellisesti, sillä se sitoo todella paljon vaimavaroja ja niitä ei ole tuhlattaviksi.
Junioreille toimintaa
Koska seura on tällä hetkellä pääsääntoisesti seniori seura, tulisi ottaa selkeä
linjaus mal1dolliseen junnutoimintaan. Nuorten osuus tulee kasvamaan lännenratsastuksessa ja kun seura johon kuulutaan päätetään, painaa vaakakupissa sen
tarjoamat mahdollisuudet. Voitaisiin suum1itella oma junnuosasto tulevaisuutta
varten. Osaston toiminta voisi olla osin itsenäistä, aikuisten ja vanhempien nuorten vetämää.
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