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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 
 
YLEISTÄ 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää ratsastusharrastusta jäsentensä keskuudessa. 
 
 
JÄSENSUHTEET/VIESTINTÄ 
 
Seuran jäsenistöä pyritään lisäämään eri tapahtumien yhteydessä.  
Seuran tapahtumista ilmoitetaan Viikissä tallin ja maneesin ilmoitustauluilla, Eriksnäsissä                                    
kummankin tallin ilmoitustauluilla sekä seuran www-sivuilla. 
Lisäksi jäsenkirjeitä lähetään sähköisesti vähintään kahdesti vuodessa. 
Www-sivuilla julkaistaan myös hallituksen kuukausikatsaus. Facebookissa on seuralla oma ryhmä 
erilaista yhteydenpitoa varten. 
Seuran postilaatikko Viikkiin jäsenehdotuksia ja –palautteita varten. 
   
  
TAPAHTUMAT JÄSENILLE 
  
Laskiaisrieha järjestetään talven lumitilanteen mukaan;  mm. pulkkamäki, hiihtoa/kävelyä 
Keväällä järjestetään vierailumahdollisuus Viikin eläinsairaalaan. 
Kesällä lähdetään seuraamaan valjakkokisoja Savijärvelle. 
Syksyllä mennään yhdessä joku keskiviikko totoraveihin Vermoon. Siellä mahdollinen tallivierailu ja 
ravivalmentajan tapaaminen ja opastus totopeleihin. 
Selvitellään mahdollisuutta päästä kokeilemaan WesternRidingiä.    
Kaikille hevosharrastajille, pääpainona tuntiratsastajat, luento hevosen hyvinvoinnista. 
Vuoden viimeisenä tapahtumana perinteisesti pikkujoulujuhlat, jossa luovutetaan vuoden aikana 
suoritetut hoito- ja ratsastusmerkit 
   
   
KILPAILUTOIMINTA 
 
Kilpailukausi aloitetaan pääsiäiskisoilla, pitkänäperjantaina ja maanantaina. Toisena päivänä 
koulukilpailut ja toisena estekilpailut 
Toukokuussa, 25.-26.5.2013 järjestetään Helsingissä Laakson kentällä aluekilpailut sekä koulu- että 
esteratsastuksessa. 
Seuran mestaruuskilpailut ratkotaan kummassakin lajissa. Ajankohta päätetään myöhemmin. 
Pienemmille ratsastajille järjestetään omat kilpailut kesäkuussa kouluratsastuksesa ja elokuussa 
esteratsastuksessa Viikin ponitallilla. 
Lisäksi vielä hevostaitokilpailut keväällä. 
Seuralta pyritään saamaan joukkueet  joukkuemestaruuskilpailuihin koulu- ja esteratsastuksessa 
aluetasolla ja kenttäratsastuksessa SM-tasolla. 
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JUNIORITOIMINTA 
  
Suosittuja ponikerhoja jatketaan kevät- ja syyskaudella osallistujien tasojen mukaisilla ryhmillä. 
Keppihevoskerhon toinen ryhmä aloittaa heti alkuvuodesta ja toimii kevätkauden 
Keväällä ponihoitajille suunnitellaan jokinlainen yhteinen tapahtuma, tutorit vastaavat ideoinnista. 
Syksyllä ohjelmallinen hoitajailta/tutoryö.  
 
Ponikerhojen kauden päättäjäisissä merkkisuorituskokeet. Seura kustantaa merkit omille jäsenilleen.
   
 
KOULUTUS/VALMENNUS  
 
Toimihenkilökoulutusta jatketaan osallistumalla Ratsastajainliiton ja Etelä-Suomen ratsastusjaoston 
koulutuspäiville sekä Suomen Liikunta ja Urheilun tai vastaavan järjestämille erilaisille yhdistystoiminta 
koulutuksiin. Myös uusia nuoriso-ohjaajia lähtetään koulutukseen.  
Uusia hallituksen jäseniä perehdytetään paremmin tehtäviinsä. 
Seura järjestää sääntökoulutuksen ja aluelupakokeen alkuvuoden aikana, kevätkokouksen yhteydessä 
uusille aluelupaa hakeville ja kertauksena vanhoille luvanhaltijoille. 
Poniratsastajien vanhemmille järjestetään kurssi perushevostaidoista. 
Kaikille kiinnostuneille kisa-avustajille/toimihenkilöille perehdytys ja harjoittelumahdollisuus 
pääsiäiskisojen yhteydessä.  
Valmennuksia pyritään saamaan sekä koulu- että esteratsastuksen ammattilaisilta kurssimuotoisina tai 
yksittäistunteina. 
 
   
ORGANISOINTI/RESURSSOINTI 
 
Perustetaan erilaisia tiimejä/jaoksia, joissa vetovastuullisena hallituksen jäsen. Muut henkilöt ovat 
tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta. Ainakin kilpailu- ja buffatiimi sekä ”poniparlamentti”. 
 
 
KALUSTO 
 
Tarvittaessa este- ja koulukaluston uusintaa ja kunnostusta. 
   
 
YHTEISTYÖ RATSASTUSKOULUJEN KANSSA 
 
Maaliskuussa Viikin ponitallilla 1-vuotispäivä ja viralliset avajaiset. Seura mukana tapahtumassa. 


