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JOHDANTO
Lännenratsastuksen virallinen toiminta Suomessa alkoi v. 1990 perustetun lännenratsastusta tukeneen
yhdistyksen Western Riders Finland ry:n (WRF) myötä. Lajia on harrastettu Suomessa jo 1980-luvulta
lähtien, ja se onkin tullut pikku hiljaa tutummaksi myös suurelle yleisölle. Vuonna 1994 Suomen
Ratsastajainliitto (SRL) hyväksyi lännenratsastuksen viralliseksi lajikseen, jossa on järjestetty vuosittaiset
SM-kilpailut vuodesta 2007 lähtien. Harrastajia on reilusti toista tuhatta ja luku kasvaa vauhdilla. Vuodesta
2001 WRF on toiminut myös Suomen Ratsastajainliiton alaisena jäsenseurana. Vuoden 2012 lopussa
yhdistyksessä oli reilut 100 jäsentä ja se on siten tällä hetkellä Suomen suurin lännenratsastusseura.
Western Riders Finland ry:n toimintalinjan runko ja keskeisimmät tavoitteet linjataan ratsastusseuran
hallituksen toimesta. Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja/sihteeri ovat keränneet hallituksen
jäsenten toimintalinjaehdotukset ja päivityskohteet vuoden toimintalinjarungoksi, jonka hallitus käsittelee
ja hyväksyy kokouksessaan.
Vuonna 2013, jolloin on tehty seuran ensimmäinen toimintalinjaus, hallituksen jäsenet keräsivät omat
ehdotuksensa puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ja ehdotuksista kasattiin luonnos, joka käsiteltiin
hallituksen kokouksessa 23.2.2013.
Seuran toimintalinja laitetaan esille Western Riders Finland ry:n kotisivuille kaikkien jäsenten nähtäväksi ja
kommentoitavaksi. Toimintalinjaa voidaan hallituksen päätöksellä muuttaa ja täydentää vuoden aikana.
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VISIO
Western Riders Finland ry on lännenratsastusseura, joka haluaa tukea ja kerätä yhden seuran toiminnan
alle kaikentasoisia lännenratsastajia koko maassa. Kaikki jäsenet ovat seuralle yhtä arvokkaita, ja seura
järjestää toimintaa, joihin jokaisen on mahdollisuus osallistua omasta hevosharrastuksen tasosta
riippumatta.
Saman lajin harrastajien toimiminen yhdessä valtakunnallisessa seurassa antaa voimaa ja mahdollisuuden
vaikuttaa lajin kehittymiseen Suomessa.
Ratsastusseura pyrkii järjestämään erilaisia koulutuksia, valmennuksia ja tapahtumia, joihin jäsenet ovat
tervetulleita osallistumaan joko hevosen kanssa tai ilman.
Seura antaa mahdollisuuden kaikille jäsenilleen, tasosta riippumatta, osallistua seuran järjestämiin
kilpailuihin. Seuran vuosittain järjestämissä kilpailuissa kaiken tasoisille ratsukoille on luokkia. Luokat
alkavat kilpailuharjoituksista seuraluokkiin, alueluokkiin ja kansallisiin luokkiin. Vaikeimmat FEI:n alaiset
reining-luokat on tarkoitettu kansainvälisellä tasolla kilpaileville ratsukoille.

ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET
Ratsastusseuran toiminnan lähtökohtana on terve ja hyvinvoiva hevonen ja tyytyväinen jäsen. Seuran
toiminnassa pyritään jäsenten väliseen tasa-arvoon, jossa kilparatsastajat ja harrastelijat ovat kaikki yhtä
arvokkaita jäseniä seuralle. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet iästä, sukupuolesta,
etnisestä taustasta tai fyysisistä tai henkisistä rajoitteista riippumatta. Seura haluaa toimia järjestönä kaiken
ikäisille tuntiratsastajille, yksityishevosten omistajille sekä muille hevosista ja hevosten hyvinvoinnista
kiinnostuneille henkilöille.
Seuran toiminnassa sekä hevosten, että ihmisten turvallisuus on aina etusijalla. Seuralle on laadittu kattava
turvallisuusasiakirja, jossa on pyritty ottamaan huomioon kaikki seuran toiminnan turvallisuusriskit ja niiden
ennaltaehkäisy. Turvallisuusasiakirja pitää sisällään seuran järjestämän kilpailutoiminnan.
Seuran järjestämissä kilpailuissa vaaditaan osallistujilta SRL:n jäsenyys, jolloin vakuutusturva on kunnossa.
Seuran tapahtumissa tavoitteena olisi, että kaikki tapahtumiin osallistuvat toimihenkilöt ovat SRL:n jäseniä,
jolloin heillä on SRL:n vakuutusturva. Lunastaessaan kilpailuluvan seuran jäsen samalla sitoutuu
noudattamaan seuran arvoja ja toimimaan hyvän urheiluhengen mukaisesti.
Seuran yhteistyötalleilla noudatetaan tallien tallisääntöjä ja asiallista käytöstä ja hevosten käsittelyä. Seuran
järjestämissä kilpailuissa, koulutuksissa, valmennuksissa ja muissa tapahtumissa noudatetaan reilun pelin
henkeä ja hyvää hevoskäsittelyä. Seura pyrkii toiminnassaan edistämään hyvää hevosmiestaitoa ja
positiivista yhdessä tekemistä, jolloin kynnys tulla toimintaan mukaan, on matala.
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TOIMINNAN TAVOITTEET
Western Riders Finland ry:n tavoitteena on olla seura, jolla on vahva talous. Toimintaa suunnitellaan ja
toteutetaan siten, että seuralla on mahdollisuus panostaa varoja toiminnan kehittämiseen. Talouden
vakauttamiseksi seuraa kerää jäsenmaksuja SRL:n kautta, järjestää kilpailuja ja yleistä varainhankintaa.

Lyhyen aikavälin tavoitteet
Seuran toiminnan painopistealueena lyhyellä aikavälillä on jäsenten saaminen mukaan toimintaan.
Varsinkin ei-kilpailevat jäsenet yritetään houkutella mukaan seuran toimintaan pyytämällä heitä
osallistumaan seuran järjestämään kilpailutoimintaan toimihenkilöinä. Toimihenkilönä seuran jäsen pääsee
läheltä tutustumaan kilpailemiseen ja pääsee yhteyteen samanhenkisten ihmisten kanssa. Yhdessä
toimimisen pitäisi tuoda jäsenille iloa ja mielihyvää.

Pitkän tähtäimen tavoitteet
Tavoitteena on, että Western Riders Finland ry tunnetaan tulevaisuudessa merkittävänä vaikuttajana
lännenratsastuksen saralla.
Koska seura ei toimi pelkästään minkään tallin yhteydessä, on vapaaehtoisten toimihenkilöiden rooli
ensiarvoisen tärkeää tapahtumien onnistumisen kannalta. Seuran tavoite on kehittää vapaaehtoisten
toimihenkilöiden palkitsemiseen toimiva järjestelmä, joka kannustaa ja motivoi jäseniä osallistumaan
vapaaehtoistoimintaan, ja samalla huomioi toimihenkilöiden tärkeän roolin tapahtumien onnistumiselle
Western Riders Finland ry kehittää edelleen toimintaansa laadukkaiden tapahtumien järjestäjänä ja se
tunnetaan paikallisesti ja alueellisesti luotettavana yhteistyökumppanina.
Seura kouluttaa/lähettää koulutuksiin jäseniään aktiivisesti erilaisiin seuran toimintaan liittyviin tehtäviin.
Seuran tavoitteena on edelleen kehittää ja monipuolistaa toimintaansa. Lisäksi seuran tavoitteena on
päästä aikaisempaa enemmän mukaan vaikuttamaan lännenratsastuksen kehittämiseen ja toiminnan
suunnitteluun. SRL:n suuntaan yhteistyötä kehitetään mm. lännenratsastuskomitean kautta osallistumalla
lajiseminaariin ja koulutuksiin. Seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan seuran, alueiden ja
valtakunnallisiin koulutuksiin ja kokouksiin.
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KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET
Vakiintunut vuosittainen toiminta
Seura järjestää kahdet tai kolmet aluetasoiset ja yhdet kansalliset ratsastuskilpailut sekä SM-kilpailut
vuodessa. Kilpailut ja luokat järjestetään siten, että kaikentasoisilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua
kilpailuihin.
Seura ylläpitää vuosittaista WRF Cup –kilpailua, jonka tuloksiin lasketaan kaikki seura-, alue- ja kansallisen
tason kilpailujen sijoitukset.
Vuonna 2011 aloitettu aluemestaruuskilpailu on tullut jäädäkseen. Sekin voidaan nykyisten sääntöjen
puitteissa järjestää valtakunnallisena aluemestaruuskilpailuna.

Tiedotustoiminta
Seuran sääntöjenmukainen tiedotuskanava on seuran kotisivut (www.westernriders.fi). Seuralla on
myös Facebook-sivusto. Sähköinen tiedotus on nopeaa ja seuralle edullista, mutta samalla haastavaa.
Western Riders Finland ry:n tiedotus perustuu sähköiseen tiedottamiseen, jonka kattavuuden
parantamiseksi kaikkien jäsenten toimivien sähköpostiosoitteiden saaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Uusien jäsenten osalta sähköpostiosoitteet ovat yksi perustieto, joka vaaditaan seuraan liityttäessä. Lisäksi
seuran kotisivuilla ja seurakirjeissä muistutetaan säännöllisesti jäseniä päivittämään sähköpostiosoitteensa.
Lisäksi seura julkaisee Western Rider –jäsenlehden kerran vuodessa. Siihen kerätään kaikki vuoden aikana
tapahtunut toiminta, mikä samalla toimii seuran historiikkina. Seuran historiaa on vuositasolla myös kerätty
kotisivuille. Western Rider –jäsenlehdet on myös vuodesta 2010 julkaistu nettiversiona.

Kilpailu ja valmennustoiminta
Seuralla on valmiudet järjestää kaikentasoisia lännenratsastuskilpailuja. Toiminnassa ja koulutuksessa on
huolehdittava siitä, että olemassa oleva tieto-taito ja osaaminen saadaan ylläpidettyä ja parannettua. Seura
pyrkii järjestämään toimihenkilökoulutuksia vähintään kerran vuodessa. Koulutuksissa opetetaan valmiudet
toimia ratahenkilökuntana ja sihteerinä kilpailuissa. Seuran jokavuotisia kilpailuja ovat seura- ja aluetason
kilpailut kesällä ja kansallisen tason kilpailut syksyllä.
Hallitus päättää kilpailujen ajankohdan, yhdessä SRL:n alaisen lännenratsastuskomitean kanssa,
kilpailupaikan sekä ratsastettavat luokat.
-

-

WRF:n jäsenet voivat järjestää kilpailuja eri paikkakunnilla. Kilpailun järjestäjä hoitaa
kilpailujärjestelyt, kilpailukaluston, tuomarin, muut toimihenkilöt, palkinnot, ruusukkeet, buffetin ja
keräävät lähtömaksut sekä maksavat siitä tuomarin ja muiden toimihenkilöiden kulut.
Kilpailujen järjestäjä maksaa WRF:lle kilpailujen järjestämisestä järjestelykorvauksen
WRF anoo aluekilpailut Kaakkois-Suomen aluejaostolta ja julkaisee kutsun Kipassa
WRF anoo tasojen 3-5 kilpailut SRL:sta ja julkaisee kutsut Kipassa
Kilpailun järjestäjä maksaa WRF:lle SRL:n vuosittain määräämän luokkakohtaisen toimistomaksun.
Kilpailun järjestäjä lähettää 1-tason kilpailukutsun WRF:n hallituksen tarkastettavaksi sekä 2-5
tasojen kilpailukutsut lännenratsastuskomitean ohjeiden mukaisesti vastaavalle/vastaaville tahoille.
Kilpailun järjestäjän on toimittava voimassa olevien lännenratsastussääntöjen sekä yleisten
sääntöjen mukaan.
Kilpailujen järjestäjä säilyttää tuomarin allekirjoittamat sijoituskortit vähintään vuoden ja toimittaa
tulokset kahden viikon kuluessa kilpailuista WRF:lle, joka laittaa tulokset Kipaan.
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-

Kilpailujen järjestämistä haluavan tulee ottaa yhteyttä WRF:n hallitukseen ja ilmoittaa toivomiensa
kilpailujen päivämäärä/t, jotta ne saadaan kilpailukalenteriin.

Yhteistyötahot
Koska seuralla ei ole varsinaisesti omaa kotitallia, toiminnan järjestämisessä yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa on tärkeässä roolissa. Millcreek Ranch Heinlahdessa, KV-Stable Karkkilassa sekä Anne Pussisen
ratsutalli Kytäjällä toimivat seuran tärkeinä yhteistyökumppaneina kilpailujen järjestämisessä. Lisäksi
teemme yhteistyötä FinnWestern ry:n kanssa sekä myös NRHA Finland ry:n ja Suomen
Quarterhevosyhdistyksen kanssa. Seura tekee yhteistyötä mielellään myös uusien yhteistyötahojen kanssa,
ja on mielellään mukana erilaisissa toiminta-alueensa tapahtumissa.

Palkitsemiset
Vuoden Tulokas
Seura valitsee vuosittain Vuoden Tulokas –pokaalin ja kunniakirjan saajan. Vuoden Tulokas titteli annetaan
ratsastajalle, joka vielä suhteellisen uutena kilpakentillä osoittaa aktiivisuutta ja myös jonkintasoista
menestymistä. Vuoden Tulokas on innostunut ja motivoitunut lännenratsastuksen harrastaja.
Vuoden Juniori
Tilanteen mukaan valitaan myös Vuoden Juniori –pokaalin ja kunniakirjan saaja. Vuoden Juniori on
positiivinen lajin harrastaja, osallistuu kilpailutoimintaan ja toimii myös aktiivisesti seuran muissa
tapahtumissa.
WRF Cupin voittaja
WRF Cup –pokaali ja kunniakirja annetaan cupissa eniten pisteitä keränneelle ratsukolle.
Aluerankingin voittaja
Kaakkois-Suomen alueranking –pokaali ja kunniakirja annetaan eniten aluerankingpisteitä keränneelle
ratsastajalle.
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ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO
Seuran vahvuutena on toimiviksi todettu, jo vakiintuneet ja tasokkaat 3-tason kilpailut Western Summer
Slide sekä Appltree Show. Ongelmana on tavoittaa vähemmän aktiiviset ja ei-kilpailevat seuran jäsenet.
Seuran sekä vahvuutena että ongelmana on oman kotitallin puute: Yksityisratsastajat tuntevat seuran
omakseen, mutta tapahtumien järjestäminen ja jäsenten kokoon saaminen on hiukan ongelmallisempaa,
kuin sellaisilla seuroilla, jotka toimivat selkeästi kiinteässä toimipaikassa.
Seuran hallituksen vastuunjakoa ja töiden jakoa selkeytetään jakamalla hallituksen jäsenille omat
vastuualueensa ja ottamalla huomioon seuran jäsenten vahvuuksia. Hallituksen on mietittävä
järjestäytymiskokouksessa hyvin tarkasti, kuka on vastuussa ja mistä. Tehtävistä on tehtynä kirjallinen
ohjeistus, joka liitetään seuran toimintalinjaan. Vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot laitetaan näkyviin
seuran kotisivuille.

Hallitus
Western Riders Finland ry:n hallitukseen kuuluu neljä jäsentä ja neljä varajäsentä, joista puolet on
vuosittain erovuorossa. Hallituksen erovuoroisten tilalle syyskokous valitsee uudet edustajat. Syyskokous
valitsee myös seuralle puheenjohtajan, jonka toimikausi on yksi vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai
hallituksen ulkopuolelta, sihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla eli siis vähintään kolme henkilöä.

Vastuunjako
Seuran vastuuhenkilöiden toimenkuva ja vastuut:
Puheenjohtaja:
•
•
•
•
•
•
•

Huolehtii yleisten kokousten ja hallituksen kokousten koollekutsumisesta.
kokousten asialistojen valmistelu
hyväksyy hankinnat ja laskut
toimii hallituksenkokousten puheenjohtajana
seuran asioiden organisointi
valmistelee toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, talousarvion ja tilinpäätöksen
yhdessä sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa
seuran pankkitilin käyttöoikeus

Sihteeri
•
•
•
•
•
•
•

Yhteyden pito puheenjohtajaan, hallituksen jäseniin, yhteistyökumppaneihin ja
tiedotusvälineisiin
tekee kokouspöytäkirjat
valmistelee toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman yhdessä puheenjohtajan kanssa
kirjoittaa kirjeet ja muut yhdistyksen asiakirjat
hoitaa seuran kokousten kokouskutsut ja varaa kokouspaikat, sekä huolehtii, että
kokouksessa tarvittavat materiaalit ja asiakirjat ovat kokouspaikalla
koordinoi tiedottamista
hoitaa yhdistyksen ”arkistoa”
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Jäsensihteeri
•
•
•
•
•
•
•
•

hallinnoi seuran sporttirekisteriä (tunnukset jäsensihteerillä)
toimii liiton yhteyshenkilönä, ellei muuta sovita ja toimittaa SRL:stä tulevat tiedotteet
muille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille
hoitaa jäsenrekisteriä ja sen päivittämistä
hoitaa uusien jäsenten asiat
hoitaa kilpailuluvat
hoitaa jäsenasioita
tulostaa seuran tarvitsemat tulosteet sporttirekisteristä
lähettää sähköpostit jäsenille

Rahastonhoitaja
•
•
•
•

seuran pankkitilin käyttöoikeus ja seuran pankkitunnuksien käyttöoikeus
hoitaa seuran rahaliikenteen
tekee seuran tilit ja tilinpäätöksen yhdessä puheenjohtajan kanssa
tekee talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa

Kilpailuvastaava
•
•
•
•
•
•
•
•

hoitaa kilpailukutsut ja lähtölistat
myöntää kilpailuluvat
sopii kisapaikan
hankkii tuomarit kilpailuihin
organisoi kilpailutapahtumat, radan rakennuksen, tarvikkeiden kuljetuksen siivouksen yms.
hankkii talkoolaiset ja kilpailupalkinnot
organisoi arpajaiset
hoitaa kilpailukanslian ja sen kirjanpidon ja tilitykset

Tiedotusvastaava
• seuran kotisivujen päivitys
• sähköpostikirjeet
• lehdistötiedotteet ja kuvat ja lehtijutut
Buffavastaava
•
•
•
•

hoitaa kanttiinin tavaroiden hankinnan
hoitaa kanttiinin tapahtumiin paikalle
hoitaa kanttiinin kassan tilinpidon ja tilityksen
säilyttää kanttiinin tarvikkeet tai huolehtii niille asianmukaisen säilytyksen

Kalusto- ja materiaalivastaava
• huolehtii seuran kilpailukaluston säilyttämisen järjestämisestä
• tekee kaluston inventaarion ja ilmoittaa puutteista ja rikkoutumisista
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VASTUUTAULUKKO
tilinpäätös
toimintakertomus
hallituksen tilikokous
toiminnantarkastus
kevätkokous
kilpailut
kilpailut
WSS
SM
syyskokous ja muistamiset
toimintasuunnitelma ja talousarvio
pikkujoulut

rahastonhoitaja
rahastonhoitaja
puheenjohtaja
rahastonhoitaja
hallitus
kilpailuvastaava
kilpailuvastaava
kilpailuvastaava
kilpailuvastaava
hallitus
hallitus
hallitus
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tammikuu
tammikuu
helmikuu
helmikuu
tammi-toukokuu
touko-heinäkuu
kesäkuu
elokuu
syyskuu
syys-joulukuu
syys-joulukuu
joulukuu

LIITE 1 Western Riders Finland ry:n hallitus ja vastuualueet 2015
Puheenjohtaja, näyttely- ja kilpailuvastaava
Ursula Turtiainen
Myllysuontie 45
49200 HEINLAHTI
ursula.turtiainen@scanarab.net
040 556 1159
Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava
Arja Nikkinen
Imjärventie 188
18300 HEINOLA KK
arja.nikkinen@gmail.com
040 774 2071
Hallituksen jäsen, sihteeri, buffavastaava
Laura Turtiainen
Mahlamäentie 25
48300 KOTKA
laura.turtiainen@kymp.net
040 560 0729
Hallituksen jäsen, jäsensihteeri, valokuvaus
Reeta Laine
Kiviniementie 196
49220 SILTAKYLÄ
reeta.laine@pp.inet.fi
040 565 2553
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Hallituksen jäsen, buffa
Miia Kiiski
Veistämöntie 11
49200 HEINLAHTI
miuku.kiiski@gmail.com
040 777 5741

Varajäsenet
Martta Pyötsiä
Päivi Stenman
Elina Nopanen
Mika Kiiski
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LIITE 2 Western Riders Finland ry:n yhteistyötahot 2015
Millcreek Ranch
Ursula Turtiainen
Myllysuontie 45
49200 HEINLAHTI
ursula.turtiainen@scanarab.net
040 556 1159
www.scanarab.net
KV-Stable
Maija Vepsäläinen
Ylimmäistentie 116
03710 UUSITALO
kvstable@gmail.com
0400 816 149
www.kvstable.fi
Kytäjän ratsutalli
Anne Pussinen
Kytäjäntie 755
03790 VIHTIJÄRVI
annepussinen@gmail.com
040 530 5907
FinnWestern ry
NRHA Finland ry
Suomen Quarterhevosyhdistys ry
Suomen Ratsastajainliitto ry
Lännenratsastuskomitea
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