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Tervalammen Ratsastajat ry:n 
toimintasuunnitelma vuodelle 2021  

Yleistä 
Tervalammen Ratsastajat Ry (TLR) on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alaisuudessa toimiva ratsastusseura. 
Vuosi 2021 tulee olemaan yhdistyksen 18. virallinen toimintavuosi. Seuran rekisteröinti laitettiin vireille 
vuonna 2003 ja yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 23.1.2004. 

Tervalammen Ratsastajat Ry toimii yhteistyössä Vihdin Ratsutalli Oy:n kanssa ja pyrkii edistämään 
paikallista ratsastusurheilua ja -hevosharrastustoimintaa. 

Jäsenmaksut  
Yhdistyksen jäsenmaksut sisältäen TLR:n jäsenmaksuosuuden sekä SRL:n jäsenmaksuosuuden tulevalla 
jäsenkaudella 1.1.2021-31.12.2021 ovat: 

- juniori täysjäsen (v. 2021 18 v. täyttävät ja sitä nuoremmat jäsenet) 55 euroa (TLR:n osuus 8 euroa) 
- seniori täysjäsen 67 euroa (TLR:n osuus 13 euroa) 
- seniori perhejäsen 33,50 euroa (TLR:n osuus 6,50) 
- juniori perhejäsenille (v. 2021 18 v. täyttävät ja sitä nuoremmat jäsenet) 27,50 euroa (TLR:n osuus 4 

euroa).   
- Kannatusjäsen henkilöjäsen 20 euroa  
- Kannatusjäsen yhteisö / yritys 100 euroa 

Jäsenyyskausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12. Liitto lähettää jäsenmaksulaskut automaattisesti kaikille 
edellisvuonna jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Jäsen vastaa itse jäsenmaksulaskun maksamisesta ja 
jäsenyyden voimassaolosta. 

Perhejäseneksi voi liittyä, kun samasta taloudesta on jo yksi täysijäsen. Perhejäsenyyteen ei kuulu Hippos-
lehteä. Kansainvälisiin kilpailulupiin ja SRL:n myöntämiin toimihenkilöoikeuksiin vaaditaan täysjäsenyys. 
Perhejäsenyys on mahdollista tarvittaessa korottaa täysjäsenyydeksi myös kesken jäsenkauden. 

Tervalammen Ratsastajat Ry on toistaiseksi tarkistanut jäsenmaksujaan siinä tapauksessa, mikäli SRL on 
tarkistanut omaa osuuttaan jäsenmaksuista. Syyskokouksessaan 22.11.2020 SRL:n hallitus ei esittänyt 
korotuksia jäsenmaksuihin jäsenkaudelle 1.1.2021-31.12.2021. 

SRL:n jäsenmaksuosuuteen sovelletaan liiton syyskokouksessa 22.11.2020 esitetyn talousarvion mukaan 
50% alennusta 1.9.2021-31.12.2021 välisellä ajalla loppukaudeksi liittyville jäsenille. seuralle tulevaa 
jäsenmaksuosuutta ei ole nykyisessä järjestelmässä mahdollista alentaa, vaan seuralle tuleva osuus pysyy 
samana koko jäsenkauden ajan. 

Jäsenedut 
Tervalammen Ratsastajat Ry:n jäsenet saavat alennusta Vihdin Ratsutalli Oy:n kausikortista. 

Seuran jäsenyyteen sisältyvä SRL:n jäsenyys tarjoaa jäsenille mm. seuraavat edut: 



- kattavan urheiluvakuutuksen, joka on voimassa hevosia hoidettaessa, ratsastaessa sekä matkoilla 
tallille. Jäsenen on myös mahdollista halutessaan korottaa vakuutusturvaansa. Liiton uusi 
yhteistyökumppani vakuutusten osalta vuoden 2021 alusta tulee olemaan Pohjola-vakuutus 

- Hippos-lehden jäsenetuna seitsemän kertaa vuodessa 
- mahdollisuus suorittaa ratsastuksen hevostaito- ja ratsastusmerkkejä 
- mahdollisuus hakea kilpailu lupia ja osallistua virallisiin liiton alaisiin ratsastuskilpailuihin 
- mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin toimihenkilökoulutuksiin ja toimia koulutuksen jälkeen 

tuomarina, ratamestarina, stewardina jne. 

SRL:lla on myös muita yhteistyökumppaneita, joiden tarjoamista eduista löytyy lisää tietoa 
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/ 

Vuonna 2021 liitto luopuu aikaisemmin vuosittain jäsenille postiteusta muovisesta jäsenkortista. Jäsenkortti 
on vuodesta 2021 alkaen  

Hallituksen kokoukset 
 Seuran hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. 

Sääntömääräiset kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä helmi-huhtikuussa ja syksyllä loka-
joulukuussa.   

Kevätkokouksessa käsitellään toiminnan tarkastus ja edellisen vuoden toimintakertomus.  

Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen johtokunta ja vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma, sekä 
talousarvio seuraavalle vuodelle.  

Yhteydet muihin järjestöihin 
Tervalammen Ratsastajat Ry on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura ja jäsenenä Etelä-Suomen Ratsastus 
aluejaostossa (ESRA). 

Tervalammen Ratsastajat Ry pyrkii yhteistoimintaa muiden alueen ratsastusseurojen kanssa. 

Toiminta 
Tervalammen Ratsastajat pyrkii järjestämään jäsenilleen toimintaa seuraavasti: 

Koulutukset 
Koulutuksia järjestetään tarvittaessa ja resurssien puitteissa. Vuodelle 2021 ei ole toistaiseksi suunniteltu 
koulutuksia mm. vielä epävarman pandemiatilanteen takia.  

Hallitus esittää kuitenkin hevostaitojen kehittämiseksi ja osaamisen jakamisen välineeksi Talli-Tutor 
toiminnan käynnistämistä. Koulutusta voitaisiin käynnistää pandemia tilanteen hellittäessä mahdollisesti jo 
keväällä 2021. 



Talli-Tutor toiminnassa seura kouluttaa toiminnasta kiinnostuneita jäseniään Talli-Tutoreiksi, jotka 
koulutuksen jälkeen sitoutuisivat omien resurssiensa puitteissa seuran vapaaehtoistoimintaan tallilla 
muitten harrastajien apuna ja jakaisivat osaamistaan mm. nuoremmille ja aloitteleville harrastajille.  

Vastaavanlaisesta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia muissa ratsastusseuroissa, ja toiminta on ollut 
kokemuksien mukaan hyvä väylä saada myös seuratoimintaan mukaan uusia aktiivisia toimijoita.  

Ratsastuskilpailut 
Tiukentuneiden kilpailulupa yms. sääntöjen vuoksi (mm. maksulliset kilpailuluvat myös seuratason 
kilpailuihin) seura on luopunut toistaiseksi virallisten seurakilpailujen järjestämisestä. 

Kilpailuluvat 
Tervalammen Ratsastajat Ry on vapauttanut kilpailuluvat jäsenten itse ostettaviksi lisenssikauppaan, eli 
lupia ei erikseen tarvitse seuralta hakea. 

Lisätietoja kilpailuluvista löytyy https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/kilpailuluvat/ 

Pikkujoulut 
Vuonna 2019 pikkujoulut jäivät järjestämättä ja keväälle 2020 oli suunniteltu järjestettävän korvaavaa, 
yhteistä toimintaa. Kevään 2020 poikkeusaikana suunnitelmaa ei lähdetty toteuttamaan. Myös vuoden 
2020 pikkujoulut ovat jääneet järjestämättä pandemia rajoitusten tiukennuttua uudestaan. Syystalvella 
2021 toivottavasti voidaan jälleen jonkinlainen yhteinen tapahtuma järjestää 

Muu toiminta 
Muuta toimintaa järjestetään tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa. 

Varainhankintaa seura on tehnyt mm. järjestämällä puffetia Vihdin Ratsutallin harjoituskilpailuissa. 

Viestintä 
Seuran pääasiallisina viestintäkanavina ovat Internetsivut www.tervalammenratsastajat.fi ja julkinen 
Facebook sivusto Tervalammen Ratsastajat Ry. 

Internet sivujen päivittäminen selkeämmälle ja helppokäyttöisemmälle alustalle on edelleen hallituksen 
työlistalla vuonna 2021.  

Seura jakaa tietoa myös Vihdin Ratsutallin ilmoitustaululla. 

Hankinnat 
Suurempia hankintoja (esim. estekalusto ja vastaavat) tehdään seuran varallisuus tilanteen puitteissa ja 
seuran hallitus päättää erikseen suuremmista hankinnoista. 


