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TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yleistä
Vuonna 2022 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 2022 junioritoiminta ja kilpailutoiminta sekä 
tukitoiminnot hallinto, taloudenhoito ja tiedottaminen. 

COVID-19 pandemia on vaikuttanut toimintaan merkittävästi kahden edellisen vuoden aikana. 
Seura pyrkiin stabiloimaan toimintaansa huomioiden kuitenkin muuttuneen tilanteen akuutin 
pandemia tilanteen jälkeen.

Seura selvitää mahdollisuuden palkata osa-aikainen työtekijä yhteistyössä ratsastukoulu Zilpan 
kanssa.

Junioritoiminta
Junioritoiminta toiminnassa panostetaan junioreiden hevosharrastusmahdollisuuksien lisäämiseen 
sekä junioreiden omaehtoisen toiminnan lisäämiseen. Seura pyrkii järjestämään vuoden 2022 aikana
vähintään yhden valmennuspäivän. Valmennuspäivän 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 2022 aikana seura järjestää kahdet aluetason kisat, yhdet estekisat ja yhdet koulukisat. 
Seuratason kisoja järjestetään kahdeksan kertaa, tasapuolisesti koulu- ja esteratsastuksen kesken. 
Tarpeen mukaan seurakisojen yhteydessä järjestetään myös harjoitusluokkia madaltamaan kynnystä
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osallistua seuratason kisoihin. Syksyllä järjestetään seuramestaruuskilpailut sekä este- ja 
kouluratsastuksessa.  

Aluetason kilpailujen suhteen varaudutaan järjestämään aluetason kisat raviradalla yhteistyössä 
raviradan ja muiden ratsastusseurojen kesken kanssa. Tämä voi osaltaan vaikuttaa myös omien 
kisojen tarkempaan aikatauluun.

Kilpailujen järjestäminen on käytännössä kokonaan seuran talkootyötä. Seura panostaa edelleen 
talkoo-porukan huomioimiseen ja pyrkii tekemään talkootekemisestä mielekästä ja hauskaa 
seuratoimintaa. Kun kisatalkoita tehdään hyvällä yhteishengellä ja fiiliksellä, on uusien jäsenten 
osallistaminen talkootehtäviin helpompaa.

Kilparatsastajien tukemista seuraa jatkaa edelleen valmennustukijärjestelmällä sekä kansallisten 
kisalupien maksamisella.

Koulutustoiminta

Seura kouluttaa kilpailutoimihenkilöitä SRL:n  kilpailujärjestelmään ja Equipe tulospalveluun 
vuoden 2021 aika tarpeen mukaan. Seura järjestää myös seuran jäsenille, junioreille ja heidän 
vanhemmilleen koulutusta SRL:n kilpailujärjestelmään. Seura järjestää jäsenteiden toiveiden 
perusteella koulutustilaisuuksia tai matkoja muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 

Seura tukee jäsentensä kouluttautumista toimihenkilökoulutuksiin (esim. ratamestari tai 
tuomarikoulutus) mikäli sopivia koulutuksia SRL:n toimesta järjestetään.

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 mukaan seuran kisoista. Lähetyksien kulut katetaan 
sponsorisopimuksin. Seura pyrkii julkaisemaan kisatulokset SRL:n tuloskanavien lisäksi myös 
paikallisissa sanomalehdissä.
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Toimintakalenteri

Tammikuu

Helmikuu
Estekisat (Seura)

Maaliskuu
Koulukisat (Seura)

Seuran kevätkokous

Huhtikuu
Estekisat (Seura)

Toukokuu
Koulukisat (Seura)

Kesäkuu

Heinäkuu
Estekisat iltakisat (Seura)

Elokuu
Koulukisat (Seura) + mukana harjoitusluokka

Syyskuu
Koulukisat (Seura) Seuramestaruus

Lokakuu
Estekisat (Seura)  + mukana harjoitusluokka
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Marraskuu
Estekisat (Seura) Seuramestaruus
Seuran syyskokous

Joulukuu
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