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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Yleistä
Vuonna 2021 yhdistys jatkaa ja kehittää toimintaansa edistääkseen jäsentensä hevos- ja
liikuntaharrastusta monipuolisesti yhdistyksen toiminta-alueella sääntöjensä edellyttämällä tavalla
yhteistyössä alueen muiden seurojen ja toimijoiden kanssa.
Toiminnan painopistealueita ovat vuonna 2021 junioritoiminta ja kilpailutoiminta sekä
tukitoiminnot hallinto, taloudenhoito ja tiedottaminen.
Koska on oletettavaa, että COVID-19 pandemia vaikuttaa vielä toimintaan vuoden 2021, seura
huomioi pandemian vaikutukset toiminnassaan sekä seuraa viranomaisten ja SRL:n suosituksia ja
ohjeita.

Junioritoiminta
Junioritoiminta toiminnassa panostetaan junioreiden hevosharrastusmahdollisuuksien lisäämiseen
sekä junioreiden omaehtoisen toiminnan lisäämiseen. Seura pyrkii järjestämään vuoden 2021 aikana
kaksi nuorille suunnattua valmennusleiriä/päivää. Valmennusleirien/päivien toteutuksen koordinoi
juniorivastaava. Junioreiden omaehtoiseen toimintaan annetaan junioreille mahdollisuus järjestää
kisoja (esim. Junioreiden järjestämät k18-kisat senioreille, hevostaitokisoja/haasteita), vetää
hevoskerhoja ja ottaa vastaa hevostaitojen merkkisuorituksia. Junioreiden omaehtoista toimintaa
koordinoi hallituksessa juniorivastaava.

Kilpailutoiminta
Kilpailujen järjestämisen organisoinnista vastaa kilpailuvastaava yhdessä hallituksen kanssa.
Vuoden 2021 aikana seura järjestää kolmet aluetason kisat, yhdet estekisat sekä yhteistyönä kouluja esteratsastuskisat Porinraviradalla. Seuratason kisoja järjestetään seitsemän kertaa, tasapuolisesti
koulu- ja esteratsastuksen kesken.
Kilpailujen järjestäminen on käytännössä kokonaan seuran talkootyötä. Seura panostaa edelleen
talkoo-porukan huomioimiseen ja pyrkii tekemään talkootekemisestä mielekästä ja hauskaa
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seuratoimintaa. Kun kisatalkoita tehdään hyvällä yhteishengellä ja fiiliksellä, on uusien jäsenten
osallistaminen talkootehtäviin helpompaa.
Kilparatsastajien tukemista seuraa jatkaa tutulla valmennustukijärjestelmällä sekä kansallisten
kisalupien maksamisella.

Koulutustoiminta
SRL ottaa käyttöön vuonna 2021 jäsenhuone-palvelun sekä sähköisen jäsenkortin ja nämä asettaa
koulutustarpeita sekä seuran toimihenkilöille ja jäsenistölle. Seura valmistautuu tähän
suunnittelemalla joko osallistumalla SRL tarjoamiin koulutuksiin ja/tai järjestämällä omia
koulutuksia jäsenistölle.
Seura kouluttaa kilpailutoimihenkilöitä SRL:n kilpailujärjestelmään ja Equipe tulospalveluun
vuoden 2021 aika tarpeen mukaan. Seura järjestää jäsenteiden toiveiden perusteella
koulutustilaisuuksia tai matkoja muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Koulutusten
järjestämisestä vastaa koulutusvastaava.

Hallinto, talous ja tiedottaminen
Seuran hallinnosta vastaa seuran hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Seuran talous pidetään edelleen vakaana ja maksuvalmius hyvällä mallilla. Seura tiedottaa
hallituksen päätöksistään seurakirjeellä sähköpostitse, seuran nettisivujen kautta sekä sosaalisen
median kanavien (esim. facebook, instagram) kautta. Yhteydenpitoa jäsenistöön tehostetaan seuran
jäsenten yhteisen whatsapp kanavan kautta. Seura tekee toimintaansa tunnetuksi tuottamalla
kisalähetyksiä mahdollisuuksien seuran kisoista. Lähetyksien kulut katetaan sponsorisopimuksin.
Seura pyrkii julkaisemaan kisatulokset SRL:n tuloskanavien lisäksi myös paikallisissa
sanomalehdissä.

Toimintakalenteri
Tammikuu
Helmikuu
- Estekisat (Seura)
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Maaliskuu
Koulukisat (Seura)
Seuran kevätkokous

Huhtikuu
Estekisat (Alue)
Junnuleiri 1

Toukokuu
Koulukisat (Seura)

Kesäkuu
Heinäkuu
Estekisat iltakisat (Seura)
3.7. Estekisat ravirata yhteistyö

Elokuu
14.8. Koulukisat ravirata yhteistyö
Junnuleiri

Syyskuu
Estekisat (Seura) Seuramestaruus

Lokakuu
Koulukisat (Seura) Seuramestaruus

Marraskuu
Seuran syyskokous
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Joulukuu

